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Prefácio 



 

O início desta tese de doutorado coincide com a reestruturação do Laboratório de 

Urologia LIM-55. Antes de setembro de 2003 o Laboratório de Urologia tinha suas 

atividades voltadas para a prática de técnicas cirúrgicas.  

Assumida a chefia pelo Prof. Álvaro Sadek Sarkis e pelo Dr. Leopoldo Alves 

Ribeiro Filho, o Laboratório de Urologia passou a ser adequado para o desenvolvimento de 

novas linhas de pesquisa visando primariamente o estudo de marcadores moleculares para o 

câncer urológico. O desenvolver desta tese acompanhou os passos de adequação do 

Laboratório de Urologia a sua nova realidade. 

Atualmente o Laboratório de Urologia encontra-se sob a Chefia da Dra. Kátia 

Ramos Moreira Leite. 

Esta tese de doutorado é parte integrante do projeto de pesquisa "Biomarcadores 

para detecção de câncer de bexiga" submetido à CAPPesq para avaliação, Protocolo de 

Pesquisa 786/02, sendo aprovado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa como 

consta no parecer n° 173/2003 (06/02/03). Este trabalho é financiado pelo Instituto 

Nacional de Saúde dos EUA (NIH), projeto de pesquisa R01 TW006215. 
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Resumo 



 

Introdução: O câncer de bexiga é a quinta neoplasia mais comumente diagnosticada 

no Ocidente, acometendo cerca de 336.000 novos indivíduos anualmente e levando a morte 

132.000 pacientes em todo o mundo. No Brasil, a incidência de tumores vesicais para o ano 

de 1999 foi de 7.550, representando 2,8% do total de casos novos de câncer diagnosticados 

em ambos os sexos. Um dos grandes desafios terapêuticos para o câncer de bexiga é a 

identificação dos pacientes que inicialmente apresentam carcinoma papilífero de baixo 

grau, mas que irão recorrer ou progredir. 

Métodos: Neste estudo retrospectivo 64 pacientes foram avaliados por imuno-

histoquímica para a análise da expressão de E-caderina e β-catenina. As marcações foram 

classificadas como focal ou difusa e categorizadas em negativo, fraco, moderado e forte. Os 

resultados foram correlacionados com grau histológico, estadiamento clínico, sobrevida 

livre de progressão e sobrevida livre de recidiva. O polimorfismo de ninjurin 1 foi 

genotipado por PCR-RFLP em 66 pacientes e 108 controles. Os genótipos foram 

correlacionados com grau histológico, estadiamento clínico, sobrevida livre de progressão e 

sobrevida livre de recidiva.  

Resultados: Em nossa casuística padrões mais intensos de imuno-expressão de E-

caderina foram estatisticamente associados a estádios clínicos mais avançados para 

carcinomas uroteliais da bexiga (p=0,005), além de menores tempos de recidiva (0,025) e 

progressão (0,049). O padrão de marcação difuso foi associado de forma estatisticamente 

significativa a estádios clínicos mais avançados (p=0,010). Não foram encontradas 

associações significativas entre os padrões de imuno-expressão de β-catenina com grau 

histológico, estádio tumoral, recidiva ou progressão dos carcinomas uroteliais da bexiga. 



 

O alelo C do polimorfismo D110A de ninjurin 1 foi associado de forma 

estatisticamente significativa, em nossa amostra, com o aumento do grau histológico 

(p=0,041). Pacientes portadores do alelo C de ninjurin 1 apresentaram menores períodos 

para progressão tumoral quando comparados aos homozigotos AA (p=0,010). 

Conclusão: Nossos resultados sugerem que a expressão de E-caderina está 

envolvida nos processos tumorigênese do carcinoma urotelial de bexiga e que o 

polimorfismo D110A de ninjurin 1 pode participar da modulação desta patologia. 

Descritores: Neoplasia da bexiga urinária; Moléculas de adesão celular; 

Marcadores biológicos de tumor; Polimorfismo genético; Imunoistoquímica.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 



 

Introduction: Bladder cancer is the fifth neoplasm in Western countries, whose 

occurrence is 336,000 new cases annually, and also being responsible for 132,000 deaths in 

the worldwide. The incidence of bladder tumors in Brazil were 7,550 cases in 1999, 

representing 2,8% of overall diagnosed cancer in both gender. One of the main therapeutic 

challenges is identify which patients that present low grades neoplasms will present 

recurrence and/or progression. 

Methods: Sixty four patients were evaluated for E-cadherin e β-catenin immuno- 

expression in a retrospective study. The staining patterns were classified as focal or difuse 

and categorized as negative, weak, moderate or strong. Results were correlated with tumor 

grade, clinical stage, progression and recurrence free survival. Ninjurin 1 polymorphism 

was evaluated by PCR-RFLP in 66 patients and 108 controls. Genotypes were correlated 

with tumor grade, clinical stage, progression and recurrence free survival.  

Results: E-cadherin moderate and strong staining patterns were significantly 

associated with high clinical stages of urothelial carcinoma of bladder (p=0.005), and short 

recurrence (p=0.025) and progression (p=0.049). Difuse staining pattern were significantly 

associated with high clinical stages (p=0.010). Neither histological grade, clinical stages, 

recurrence and progression free survival were associated with β-catenin staining patters in 

our samples of urothelial carcinoma of bladder.     

The allele C of D110A ninjurin 1 polymorphism was significantly associated with 

high grade tumors (p=0.041). C carries patients compared with AA homozygous presented 

short disease progression (p=0.010). 



 

Conclusion: Our results suggest that E-cadherin expression is involved in urothelial 

carcinoma of bladder tumorigenesis and that D110A ninjurin 1 polymorphism may 

contribute to modulate this pathology. 

Descriptors: Urinary bladder neoplasms; Cell adhesion molecules; Tumor markers, 

Biological; Polymorphism, Genetic; Immunohistochemistry. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 



 

O câncer de bexiga é a quinta neoplasia mais comumente diagnosticada no 

Ocidente, logo atrás de câncer de próstata, mama, pulmão e cólon, acometendo cerca de 

336.000 novos indivíduos anualmente e levando a morte 132.000 pacientes em todo o 

mundo (Parkin et al., 2001).  

No Brasil, a incidência e a mortalidade por câncer de bexiga são menores do que 

aquela relatada nos países desenvolvidos, tanto que esta neoplasia não figura entre os dez 

principais tipos de câncer abordados nas publicações do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA, 2002, 2005). Segundo as estatísticas nacionais, a incidência de tumores vesicais 

para o ano de 1999 foi de 7.550, representando 2,8% do total de casos novos de câncer 

diagnosticados em ambos os sexos (Pascalicchio et al., 2000).  

Classicamente, este tipo de neoplasia é cerca de 2,5 vezes mais freqüente em 

homens do que em mulheres (Pashos et al., 2002). A média de idade ao diagnóstico é de 

cerca de 69 anos para homens e de 71 anos para mulheres, sendo rara a ocorrência do 

câncer de bexiga antes da quarta década de vida (Lynch e Cohen, 1995). 

 

O tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de bexiga 

na população geral, sendo que fumantes apresentam um risco de quatro a sete vezes maior 

do que indivíduos que nunca fumaram (Burch et al., 1989). Este risco diminui após o 

abandono do hábito de fumar, porém num ritmo bastante lento. Mesmo 10 anos após ter-se 

parado de fumar, o ex-tabagista ainda apresenta uma chance duas vezes superior de 

desenvolver uma neoplasia urotelial quando comparado a um indivíduo que nunca fumou 

(Burch et al., 1989). O carcinógeno químico específico responsável pelo desenvolvimento 

do câncer de bexiga associado ao tabagismo ainda não foi identificado, porém o 



 

aminobifenil e seus metabólitos têm sido apontados como alguns dos mais prováveis 

(Hoffmann et al., 1969). Uma variedade de carcinógenos de exposição industrial também 

pode ser implicada como, por exemplo, corantes a base de anilina (Morrison e Cole, 1976), 

benzinas (Morrison e Cole, 1976), fuligem e gases oriundos da combustão do carvão 

(Steineck et al., 1990), hidrocarbonos alifáticos clorados e certos aldeídos como a acroleína 

(Cohen, 1998). Fatores de risco adicionais incluem exposição prolongada a corpos 

estranhos intravesicais e infecção (Sturgeon et al., 1994), infestações vesicais por 

Schistosoma haematobium (Lucas, 1982), exposição à ciclofosfamida (O'Keane, 1988) e 

radioterapia pélvica para outros tipos de câncer (Sella et al., 1989). Receptores de 

transplante renal também parecem ter uma maior incidência de tumores uroteliais (Buzzeo 

et al., 1997), assim como usuários crônicos de acetoaminofen e fenacetina (Derby e Jick, 

1996). 

 

A classificação aqui utilizada segue o consenso definido pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e a Sociedade Internacional de Patologia Urológica (Epstein et al., 1998) e 

referendada pela publicação da OMS de outubro de 2004 (Eble et al., 2004, Sauter et al., 

2004).  

A identificação das camadas da bexiga é de fundamental importância para a correta 

classificação das lesões que a acometem, como pode ser visto no quadro de classificação 

TNM para o câncer de bexiga (AJCC, 2002). 

 



 

 

História natural do câncer de bexiga 

Acreditava-se que a maioria dos carcinomas uroteliais de bexiga evoluía de uma 

forma inicialmente benigna para formas malignas através de mutações sucessivas em genes 

cruciais que regulam crescimento, sobrevivência, apoptose e interações célula-célula. 

Contudo, estudos clínicos e patológicos indicam que o surgimento dos carcinomas 

uroteliais segue pelo menos dois mecanismos distintos (Koss, 1992). Estes carcinomas são 

um grupo heterogêneo de doenças composto por duas variantes fenotípicas que diferem 

drasticamente quanto ao prognóstico e o comportamento biológico. 

Tumor Primário (T) 

TX: Informação sobre tumor primário não disponível 
T0: Sem evidência de tumor primário 

Ta: Carcinoma papilífero não invasivo 
Tis: Carcinoma in situ 
T1: Tumor invade tecido conectivo subepitelial (lamina própria) 
T2: Tumor invade camada muscular 

pT2a: Tumor invade camada muscular superficial (metade interna)  
pT2b: Tumor invade camada muscular profunda (metade externa)  

T3: Tumor invade tecido perivesical  
pT3a: Microscopicamente  
pT3b: Macroscopicamente (massa extravesical)  

T4: Tumor invade orgãos adjacentes: próstata, útero, vagina, parede abdominal  
T4a: Tumor invade próstata, útero, vagina 
T4b: Tumor invade a parede abdominal  

Linfonodos regionais (N)  

NX: Informação sobre linfonodos regionais não disponível  
N0: Ausência de metástases para linfonodos regionais  
N1: Metástases para um único linfonodo, com 2 cm ou menos de diâmetro 
N2: Metástases para um único linfonodo, com diâmetro entre 2 cm e 5 cm; ou para linfonodos múltiplos, 
nenhum destes com mais de 5 cm de diâmetro 
N3: Metástases para linfonodos com mais de 5 cm de diâmetro 

Metástases à distância (M)  

MX: Informação sobre metástases à distância não disponível 
M0: Ausência de metástases à distância 



 

O primeiro grupo, denominado papilífero de baixo grau, compreende os papilomas 

uroteliais, neoplasias uroteliais papilíferas de baixo potencial de malignidade e os 

carcinomas uroteliais papilíferos não invasivos de baixo grau, e é responsável por cerca de 

80% dos carcinomas uroteliais. São frequentemente multifocais e recorrentes, com limitado 

potencial para invadir as camadas musculares. Supõe-se que estes tumores se originem de 

uma única hiperplasia urotelial nodular e se tratados precocemente por ressecção cirúrgica e 

imunoterapia intravesical obtém-se taxas de sobrevida de 90% em cinco anos (Wu, 2005). 

A segunda forma, a qual corresponde os 20% restantes dos casos de carcinomas 

uroteliais, se apresentam como tumores invasivos não possuindo os pacientes acometidos 

história prévia de tumores papilíferos não invasivos de baixo grau. Estes tumores 

aparentemente surgem por mecanismos de novo ou derivam de lesões planas de alto grau, 

os carcinomas in situ. Apesar de tratados com cistectomia radical e por quimioterapias 

sistêmicas, pelo menos 50% dos pacientes com carcinoma urotelial invasivo morrem por 

metástases em dois anos após o diagnóstico. O tratamento em pacientes com doença 

avançada falha em 95% dos casos e a sobrevida para pacientes portadores de metástases é 

de somente 6% em cinco anos (Wu, 2005). 

Um dos grandes desafios terapêuticos para o câncer de bexiga é a identificação dos 

pacientes que inicialmente apresentam carcinoma papilífero de baixo grau, mas que irão 

recorrer ou progredir. Atualmente o paciente é submetido a exames regulares com 

cistoscopia, um método invasivo que gera grande desconforto. Sendo assim, existe a 

necessidade de métodos não invasivos para diagnóstico, prognóstico e monitoramento de 

recorrência e progressão do câncer de bexiga.  

 



 

A perda de heterozigose do cromossomo 16q é uma das mais freqüentes alterações 

vistas tanto em tumores primários quanto em metástases (Suzuki et al., 1996). Existem 

vários candidatos a genes supressores tumorais localizados no cromossomo 16q, como por 

exemplo, o gene da E-caderina, que se encontra localizado no 16q22.1 (Natt et al., 1989). A 

E-caderina é de particular interesse uma vez que pode atuar como um gene suppressor a 

invasão tumoral (Takeichi, 1991, Karayiannakis et al., 1998, Efstathiou et al., 1999). O 

gene da E-caderina codifica uma glicoproteína transmembrana cálcio dependente, sendo 

importante para a adesão intercelular e para o desenvolvimento e manutenção do fenótipo 

epitelial (Takeichi, 1991, Gumbiner et al., 2000). A porção citoplamática da E-caderina está 

associada a um grupo de proteínas denominadas cateninas (α, β, e γ-catenina). As 

cateninas, por intermédio da α-catenina se ancoram no citoesqueleto de actina. A proteína 

E-caderina é altamente expressa na maioria dos tecidos epiteliais normais (Gumbiner et al., 

2000), e diminuída ou ausente nos carcinomas humanos como, por exemplo, o câncer de 

cólon (Pignatelli et al., 1992), estomago (Oka et al., 1992), mama (Droufakou et al., 2001),  

fígado (Ihara et al., 1996) e bexiga (Byrne et al., 2001). Existe uma significativa correlacão 

entre a perda da expressão da E-caderina e o grau histológico e comportamento biológico 

das neoplasias (Shariat et al., 2001). Em condições fisiológicas normais, a E-caderina 

desempenha um importante papel no desenvolvimento embrionário, morfogênese e 

manutenção da integridade epitelial (Takeichi, 1988). A perda da expressão da E-caderina 

também se correlaciona com o fenótipo invasivo de células cancerosas in vitro (Frixen et 

al., 1991). Dessa forma, o gene da E-caderina pode ainda desempenhar um importante 

papel com marcador tumoral (Popov et al., 2000, Nakopoulou et al., 2000). Recentemente 



 

foi sugerido que a imuno-expressão de E-caderina pode ser considerada um fator 

prognóstico para tumores do trato urinário superior (Kashibuchi et al., 2006). 

O mecanismo principal de inativação do gene da E-caderina nos tumores malignos 

ainda não está totalmente esclarecido. Contudo, mutações (Guilford et al., 1999), perda de 

heterozigose (Frixen et al., 1991), alterações cromossômicas (Hennig et al., 1995), e 

hipermetilação das ilhas CpG da região promotora do gene E-caderina (Graff et al., 1995, 

2000, Ribeiro-Filho et al., 2002) têm todos sido implicados neste processo.  

 

As cateninas, inicialmente identificadas por meio de co-imunoprecipitação com a E- 

e N-caderinas, são representadas por três membros clássicos chamadas de α-, β-, e γ-

cateninas de acordo com a ordem decrescente de suas massas moleculares de 102 kDa, 

88kDa, e 80 kDa respectivamente (Peyrieras, et al., 1985, Ozawa e Kemler, 1992). 

Evidências bioquímicas indicavam que a γ-catenina provavelmente era idêntica à proteína 

da placa desmossomal conhecida como plakoglobina (Butz e Kemler, 1994). Ainda não 

está claro se a expressão das cateninas é dependente ou não da expressão das caderinas. 

Vários estudos demonstraram que os componentes dos complexos clássicos caderina-

cateninas obedecem a uma ordem hierárquica de organização. Por exemplo, a E-caderina 

possui um sítio comum de ligação capaz de acomodar tanto a β-catenina quanto a γ-

catenina num padrão mutuamente exclusivo, as quais por sua vez se ligam a α-catenina. 

Dessa forma, pelo menos dois tipos independentes de compexos caderina-cateninas podem 

coexistir numa mesma célula, uma contendo β-catenina e o outro contendo γ-catenina. 

Estes dois tipos de cateninas parecem se associar à E-caderina ainda no retículo 

endoplasmático logo após a sua síntese. Por outro lado, a α-catenina se torna parte deste 



 

complexo mais tardiamente durante a fase de inserção na membrana citoplasmática. 

Mediante a ocorrência de contato com outra célula, a α-catenina parece estabelecer uma 

sólida ancoragem entre o sistema microfilamentar e o complexo caderina-cateninas, 

levando a redução característica na solubilidade detergente (Kemler, 1993). 

Aaltomaa et al. (1999) relataram uma diminuição da expressão de α-catenina 

relacionada ao câncer de próstata. Estes autores ainda sugerem que a expressão de α e β-

catenina pode proporcionar uma informação prognóstica valiosa no câncer de prostata 

(Aaltomaa et al., 2005). Morita et al. (1999) relataram que a expressão de E-caderian e das 

α, β, γ-cateninas podem ser marcadores preditivos de câncer prostático. Shiina et al. (2001) 

mostrou que as β e γ-cateninas podem desempenhar um importante papel na progressão do 

câncer de bexiga. 

Os mecanismos de metástase e/ou invasão de células tumorais envolvem múltiplas e 

complexas etapas. As β e γ-cateninas desempenham um papel importante neste processo 

(Stockinger et al., 2001). Estudos têm mostrado que a diminuição da expressão de β e γ-

cateninas está relacionada ao processo de metástase tumoral (Mialhe et al., 1997). Relatos 

recentes sugerem que a β-catenina possui uma função reguladora de vias de transdução de 

sinal, além do seu clássico papel como regulador do sistema de adesão celular (Behrens, 

1999). Associação de expressão alterada de β-catenina tem sido enfatizada no carcinoma 

colo-retal (Brabletz, 1999) e no câncer de fígado (Miyoshi et al., 1998). No câncer colo-

retal o acúmulo intracelular de β-catenina é decorrente tanto de mutações no gene supressor 

tumoral APC como também no próprio gene da β-catenina (Marin et al ,1997). 

A γ-catenina, outra molécula associada à caderina, encontra-se também relacionada 

ao gene APC (Rubinfeld et al., 1997) e exibe uma atividade sinalizadora similar àquela da 



 

β-catenina em Xenopus (Karnovsky e Klymkowsky, 1995). Em tumores humanos, ao 

contrário da β-catenina, ainda não se sabe se a γ-catenina encontra-se envolvida com vias 

de transdução de sinal. Embora exista uma grande homologia entre a β e a γ-cateninas 

(Rubinfeld et al., 1995), o papel funcional como regulador da aderência celular parece um 

pouco diferente entre estas duas moléculas. Em relação ao câncer de bexiga, o fato de 

somente a γ-catenina possuir relevância prognóstica, mas não a β-catenina (Syrigos et al., 

1998), parece refletir uma diferença potencial no papel funcional ou nos mecanismos de 

ativação destas duas cateninas. Shiina et al. (2001) demonstraram que as alterações das β e 

γ-cateninas são um evento tardio favorecendo a progressão de tumores de bexiga induzidos 

por BBN em camundongos. Alterações afetando o sítio de fosforilação GSK-3b parecem 

estar associadas à ativação da β-catenina, mas não à ativação da γ- catenina. No câncer 

vesical humano, a expressão das β- e γ- cateninas é similar à expressão no modelo murino. 

Em resumo, a inativação da E-caderina, α- β- e a γ-cateninas pode desempenhar um papel 

importante na iniciação e na progressão do câncer de bexiga.  

 

Prospecção de novos genes envolvidos com câncer de bexiga 

Outra região sabidamente associada a câncer de bexiga é a 9q22 (Cairns et al., 

1993). Tumores com LOH para esta região têm uma maior recorrência (Simoneau et al., 

2000) sugerindo a existência de um gene supressor de tumor para câncer de bexiga neste 

segmento.  

Sanchez-Carbayo el al. (2003) avaliando a expressão diferencial de genes em pools 

de tumores de bexiga de estádios iniciais comparados a pools de tumores avançados 

encontraram que o gene ninjurina 1 estava diferencialmente expresso. Embora este 



 

resultado não tenha sido corroborado em análises posteriores em amostras individuais, estes 

dados são questionáveis já que o anticorpo utilizado nas análises imuno-histoquímicas 

aparentemente é pouco específico. Estudos realizados por nossos colaboradores indicam 

que este anticorpo se liga tanto a ninjurina 1, a ninjurina 2.  

O gene ninjurina 1 está alterado em carcinomas hepatocelulares associados com 

hepatite crônica viral e cirrose (Kim et al., 2001), é induzido por p53 e foi descrito como 

um potencial alvo primário para esta proteína podendo estar relacionado com os 

mecanismos reguladores de ciclo celular (Kannan et al., 2001). Adicionalmente Chen et al. 

(2001) demonstraram que a proteína de ninjurin 1 está super-expressa em leucemia 

linfoblástica aguda quando comparada a progenitores normais de linfócitos B da medula 

óssea, sugerindo que ninjurin 1 possa ser utilizado como marcador para doença residual 

mínima. Este gene codifica uma molécula de adesão e está mapeado em 9q22.3 (Araki e 

Milbrandt, 1996), um lócus situado entre dois marcadores de LOH sabidamente associados 

à sobrevida livre de recorrência para tumores de bexiga Ta/T1 (Simoneau et al., 2000). 

Utilizando análises multivariadas e ajustando os fatores que pudessem interferir nos 

resultados, tais como grau histológico, estadiamento clínico, tamanho e número de tumores, 

estes autores demonstraram que a recorrência em tumores de bexiga foi independentemente 

associada com deleções do segmento 9q22.3. Tumores com este tipo de deleção recorrem 

mais rapidamente do que aqueles sem deleção (razão do padrão de reccorrência = 2,53).  

Aboulkassim et al. (2003), em um estudo mais refinado, usando microssatélites adicionais 

para esta região cromossômica, encontraram uma alta freqüência de LOH para os dois 

marcadores que circundam ninjurin 1 (35% e 33%, marcadores D9S12 e D9S1803). O 

marcador D9S12 está localizado a aproximadamente 20Kb a 5’ do gene.  



 

Durante o Projeto Genoma do Câncer identificamos um novo polimorfismo neste 

gene, a troca de uma adenina (alelo A) por citosina (alelo C) na região codificadora, o qual 

reflete na alteração de um Ácido aspártico por uma Alanina na posição 110 da proteína 

(D110A). Alguns dados preliminares gerados por nosso grupo junto a colaboradores 

indicam que o alelo C é menos expresso que o alelo A. Estes dados ainda estão sendo 

preparados para publicação.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 



 

 

1. Avaliar o padrão de expressão imuno-histoquímico de E-caderina e β-catenina no 

carcinoma urotelial de bexiga  

 

- Correlacionar o padrão de expressão dessas moléculas de adesão com grau 

histológico, estádio tumoral, recidiva e progressão do carcinoma urotelial da 

bexiga 

 

 

2. Avaliar o polimorfismo de ninjurina 1 em pacientes portadores de carcinoma 

urotelial de bexiga  

 

- Analisar a possível associação desse polimorfismo gênico com grau 

histológico, estádio tumoral, recidiva e progressão do carcinoma urotelial da 

bexiga 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e métodos 



 

Este é um estudo retrospectivo onde foram estudadas amostras de tecido de 

carcinoma urotelial de bexiga de um grupo de 64 pacientes, sendo 52 homens e 12 

mulheres, com idade variando de 34 a 88 anos (67,5 ± 12 anos), para a análise de expressão 

de E-caderina e β-catenina por imuno-histoquímica. As amostras foram provenientes de 

ressecções transuretrais de bexiga (RTU) ou de cistectomias radicais realizadas no Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e no Hospital Sírio 

Libanês de São Paulo. Dos 64 pacientes 25 (39,1%) foram estadiados pTa, 22 (34,4%) pT1, 

12 (18,7%) pT2 e 5 (7,8%) pT3. Vinte e quatro (37,5%) apresentaram carcinoma urotelial 

da bexiga de baixo grau e 40 (62,5%) de alto grau. Todo o histórico clínico e anatomo-

patológico dos pacientes foi levantado dentro dos registros do Departamento de Anatomia 

Patológica do Hospital das Clínicas da USP e do Laboratório de Patologia Cirúrgica e 

Molecular do Hospital Sírio Libanês de São Paulo. Foram anotados o tempo de seguimento, 

presença e número de recidivas, tempo de recidiva, presença de progressão, tempo de 

progressão e tempo de sobrevida livre de doença. As lâminas submetidas aos testes imuno-

histoquímicos foram reavaliadas por um único patologista, Dra. Kátia Ramos Moreira 

Leite.  

Para os ensaios moleculares para avaliação do polimorfismo de ninjurina 1 foram 

analisadas amostras de sangue periférico de 66 pacientes com carcinoma urotelial de 

bexiga, sendo 53 homens e 13 mulheres, com idade variando de 35 a 89 anos (65,6 ± 10,9 

anos) e de 108 controles, todos homens, com idade variando de 43 a 81 anos (60,4 ± 8,5 

anos). Os tumores dos pacientes analisados neste estudo tiveram a sua classificação 

histológica de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 1973. 

Dos 66 pacientes, 8 (12,1%) apresentaram pTis, 35 (53%) apresentaram pTa, 14 (21,2%) 



 

apresentaram pT1, 5 (7,5%) apresentaram pT2 e 4 (6%) apresentaram pT3. Vinte e nove 

(43,9%) pacientes apresentaram carcinoma urotelial da bexiga grau 1, 9 (13,6%) 

apresentaram carcinoma urotelial de bexiga grau 2 e 28 (42,4%) grau 3. Todos os pacientes 

deste grupo foram submetidos a RTU de bexiga ou a cistectomia radical no Hospital das 

Clínicas da USP.  

O estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Protocolo de 

Pesquisa 786/02, sendo aprovado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa como 

consta no parecer n° 173/2003 (06/02/03). 

 

Exame Imuno-histoquímico 

Com o intuito de avaliarmos a presença e a localização celular das proteínas dos 

genes estudados, procedemos com a avaliação imuno-histoquímica de espécimes cirúrgicos 

de 64 pacientes. 

Utilizando a técnica descrita por Taylor et al., (1994) como ponto de partida, o 

protocolo seguido constituiu-se de cortes representativos de tumores de bexiga em lâminas 

previamente tratadas com silane, e incubadas por 30 minutos em estufa a 90ºC. O material 

foi desparafinado em xilol por 30 minutos a temperatura ambiente, hidratado em banhos 

decrescente de etanol (etanol absoluto, 95%, 80% e 50%) por 5 minutos cada. Após 

lavagem com água corrente o material foi submetido à recuperação antigênica por calor, 

utilizando para tanto, tampão citrato 1mM, pH 6.0 em banho de vapor por 30 minutos. O 

material imerso no tampão citrato foi resfriado a temperatura ambiente por 20 minutos e 

lavado em água corrente. Seguiu-se bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 a 3% (10 



 

vol.) em dois banhos de 10 minutos cada. As lâminas foram novamente lavadas em água 

corrente e em seguida com tampão Tris-HCl 0,05M, pH 7.6 por 5 minutos. Os anticorpos 

primários foram diluídos em albumina de soro bovino e PBS e incubados 12 horas a 4ºC. 

 

1- Anticorpo policlonal de cabra anti-E caderina 

Diluição 1:50 

Santa Cruz código sc-1500 

2- Anticorpo policlonal de cabra anti-β catenina 

Diluição 1:50 

Santa Cruz código sc-1496 

 

As lâminas foram lavadas com Tris-HCl 0,05M, pH 7.6 por 5 minutos e em seguida, 

utilizando o kit Labelled Streptavidin Biotin (LSAB+ System-HRP DakoCytomation 

código K0690) foi realizada a marcação com o anticorpo secundário e a revelação com 

streptavidina-peroxidase, seguindo os seguintes passos: 

Foram adicionados 100uL do anticorpo secundário (Biotinylated Link Universal) e 

incubados por 20 minutos a temperatura ambiente seguida de lavagem com Tris-HCl 

0,05M, pH 7.6 por 5 minutos. Foram adicionados 100uL do reagente Streptavidin-HRP, o 

qual é composto de streptavidina conjugada com peroxidase de Armoracia rusticana em 

PBS, e incubados por 20 minutos a temperatura ambiente seguida de lavagem com Tris-

HCl 0,05M, pH 7.6 por 5 minutos. As lâminas foram então incubadas com 600 uL de 

solução substrato-cromógeno constituída de 1mg/mL de diaminobenzidina em PBS e 

0,02% de peróxido de hidrogênio, pH 7.4, por 10 minutos. 



 

Após lavagem com Tris-HCl 0,05M, pH 7.6 por 5 minutos e em seguida com água 

corrente, foi realizada contra coloração com Hematoxilina de Harris por 2 minutos. As 

lâminas foram lavadas em água corrente, seguido de banho de hidróxido de amônia 0,2% e 

nova lavagem em água corrente. O material foi desidratado em banhos crescentes de etanol 

(etanol 50%, 80%, 95% e absoluto) por 5 minutos cada. As lâminas foram montadas com  

bálsamo e lamínula.  As lâminas foram observadas em microscópio óptico. As marcações 

foram classificadas como focal (até 25%) ou difusa e categorizadas em negativo, fraco, 

moderado e forte (Figuras 1 e 2).  

 

 

Figura 1. Expressão imuno-histoquímica de E-caderina, negativo (A), fraco (B), 

moderado (C) e forte (D).  
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Figura 2. Expressão imuno-histoquímica de β-catenina negativo (A), fraco (B), moderado 

(C) e forte (D). 

 

Extração de DNA de sangue 

Após o passo de separação e lavagem dos linfócitos, descrito a seguir, foi 

adicionada proteinase K seguindo as mesmas etapas do protocolo de extração de material 

congelado.   

Inicialmente 5mL de sangue periférico, coletado com agente anti-coagulante, foram 

diluídos em 5mL de PBS. Em um tubo de 50mL foram adicionados 8mL de solução Ficoll-

Paque Plus (GE Healthcare, código 17-1440-02), em seguida o sangue diluído foi 

transferido cuidadosamente. O material foi centrifugado a 400 g, por 30 minutos, a 

A B 

C D 



 

temperatura ambiente. A camada de linfócitos foi retirada com o auxílio de uma Pipeta 

Pasteur e transferida para um tudo de 15mL. Aproximadamente três volumes de PBS foram 

adicionados à solução contendo os linfócitos para seguir com o processo de lavagem dos 

mesmos. Depois de homogeneizada a solução foi centrifugada a 100 g por 10 minutos a 

temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e o pellet mais uma vez lavado com 

PBS. 

 

Polimorfismo de ninjurin 1 

As condições para amplificação do fragmento genômico contendo a região do SNP 

de ninjurin 1 foram: 25ng de DNA, 0,2 µM de cada oligo (Ninj1F 5’-

CTCTGGGCGACAAAACTCATCC-3’ e Ninj1R 5’-CCTCGCGCCCCATCTCC-3’), 

0,1mM de dNTPs, 1U de Taq DNA polimerase, 1,5 × de tampão da enzima e 1,5 mM de 

MgCl2 em um volume final de 10µL.  A reação de PCR consistiu de um passo inicial de 

94oC por 5 minutos, seguido por 35 ciclos de 94oC por 30 segundos, 59oC por 30 segundos 

e 72oC por 15 segundos, finalizando com um passo de extensão a 72oC por 7 minutos.   

Após a amplificação, 4µL do produto da PCR foram digeridos com 4U de HaeIII e 

1× de tampão da enzima, a 37ºC por 2 horas em banho seco.  

Após a digestão o produto foi submetido a eletroforese em gel de poliacrilamida 8% 

e corado com prata (Sanguinetti et al., 1994) para visualização dos fragmentos.     

Este ensaio PCR-RFLP foi utilizado por distinguir entre os alelos A e C do 

polimorfismo D110A de ninjurin 1. O fragmento de 342pb resultante da PCR, após 

digestão com HaeIII, gerou na presença do alelo A quatro fragmentos de 7pb, 41pb, 82pb e 

212pb. Já o alelo C criou um novo sítio de restrição dentro do fragmento de 212pb, o qual 



 

foi então digerido em 176pb e 36pb. Desta forma o fragmento de 212pb refletiu a presença 

do alelo A enquanto o fragmento de 176pb refletiu a presença do alelo C (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Indivíduos homozigotos para o alelo A apresentaram somente o 

fragmento de 212pb enquanto indivíduos homozigotos para o alelo C apresentaram 

somente o fragmento de 176pb. Indivíduos heterozigotos apresentaram ambos os 

fragmentos. 

 

Análise estatística 

Para análise de associação entre o estádio tumoral, grau histológico e a expressão de 

E-caderina e β-catenina e os genótipos de ninjurin, foi usado o teste Qui-Quadrado, e nos 

casos em que este não foi adequado foi utilizado o Teste Razão de Verossimilhança. Para 

análise de tempo de recidiva e progressão em relação à expressão das duas moléculas de 

adesão e em relação ao genótipos de ninjurin 1 foi utilizado o Método de Kaplan-Meier, e a 

comparação entre as curvas foi realizado utilizando o Teste Log-Rank.  

Para as análises de distribuição de idade e sexo dos pacientes em relação à 

expressão das proteínas foram utilizados, Análise de Variância (ANOVA) e a generalização 

do Teste Exato de Fisher, respectivamente.  



 

Em todas as análises estatísticas foi adotado um valor de significância de 5%, ou 

seja, foram considerados resultados estatisticamente significativos aqueles que 

apresentaram um valor de p inferior a 0,05 (p<0,05).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 



 

Imuno-histoquímica 

Amostras de 64 carcinomas uroteliais de bexiga foram estudadas por imuno-

histoquímica para avaliação de expressão de E-caderina e β-catenina.  

O padrão de expressão predominante para ambos os anticorpos é de membrana, com 

eventual coloração citoplasmática associada. Para a avaliação de intensidade levamos em 

consideração apenas a marcação de membrana, que foi definida subjetivamente como fraca, 

moderada e forte (Figuras 1 e 2).  

Em 4 casos observamos expressão nuclear focal associada à expressão de membrana 

de E-caderina, o que ocorreu em 2 casos para β-catenina (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Expressão nuclear de E-caderina (A) e β-catenina (B). 

 

A avaliação quanto à distribuição considerou expressão focal quando ≤ 25% da 

neoplasia exibiu coloração para o marcador. Para E-caderina 15 (24,2%) casos exibiram 

distribuição focal. Para β-catenina este número foi 7 (11,1%).  

Interessante notar que nos tumores invasivos, as porções mais profundamente 

infiltrativas exibiram mais forte expressão em relação às porções superficiais (Figura 5).  
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Figura 5. Aumento da intensidade de expressão de E-caderina nas porções mais 

profundas, infiltrativas do carcinoma urotelial da bexiga.  

 

Ainda mais interessante é a forte expressão de ambas as moléculas de adesão em 

êmbolos neoplásicos intravasculares (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Êmbolos neoplásicos intravasculares com forte expressão de E-caderina 

(A) e β-catenina (B).  
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E-caderina 

As marcações foram categorizadas em negativo, fraco, moderado e forte. Para E-

caderina 2 amostras (3,1%) não apresentaram marcação (negativo), 12 amostras (18,8%) 

apresentaram marcação fraca, 19 amostras (29,7%) apresentaram marcação moderada e 31 

(48,4%) apresentaram marcação forte. 

Considerando o sexo, podemos notar que não há diferença estatisticamente 

significante na distribuição dos resultados de expressão de E-caderina. Das 12 pacientes do 

sexo feminino que compunham esta amostra, 1 (8,3%) não apresentou marcação para E-

caderina (negativo), 5 (41,7%) apresentaram marcação moderada e 6 (50%) apresentaram 

marcação forte. No grupo de pacientes do sexo masculino, estas freqüências se mantiveram 

com 1 (1,9%) amostra não apresentando marcação (negativo), 12 (23,1%) apresentando 

marcação fraca, 14 (26,9%) apresentando marcação moderada e 25 (48,1%) apresentando 

marcação forte. Estes dados sugerem uma marcação homogênea de acordo com o sexo. 

Dos pacientes com marcação negativa (2) a média de idade foi de 47 anos (variando 

de 36 a 58 anos, ± 15,6 anos), para os 12 pacientes com marcação fraca a média de idade 

foi de 66,3 anos, (variando entre 56 e 74 anos, ± 5,5 anos), para os 19 pacientes com 

marcação moderada a média de idade foi de 68,2 anos (variando de 42 a 87 anos, ± 12,6 

anos) e para os 30 pacientes com marcação forte a média de idade foi de 69 anos (variando 

de 34 a 88 anos, ± 12,1 anos).  

A distribuição da marcação segundo o estadiamento clínico está detalhada na tabela 

1, não foi encontrada associação entre as categorias de imuno-expressão de E-caderina e 

estadiamento clínico. Pode-se notar que a distribuição dos pacientes com estádio pT1, pT2 

e pT3 não parecem apresentar diferença uma vez que, nesses três estádios, temos que 

aproximadamente 60% das amostras apresentaram marcação forte para E-caderina. Com o 



 

objetivo de verificar esse fato foi realizada uma partição do teste Qui-Quadrado o qual 

mostrou que não há diferença estatisticamente significante da distribuição dos estádios pT1, 

pT2 e pT3 nas categorias de E-caderina (p=0,807). Dessa forma, os estádios pT1, pT2 e 

pT3 foram agrupados e analisados em conjunto na tabela 2. 

 

Tabela 1: Distribuição de E-caderina por estadiamento clínico.  

 

 Estadiamento clínico  

E-caderina pTa pT1 pT2 pT3 Total 

Negativo 2 (8,0%) - -  2 (3,1%) 

Fraco 6 (24,0%) 2 (9,1%) 3 (25,0%) 1 (20,0%) 12 (18,8%) 

Moderado 11 (44,0%) 5 (22,7%) 2 (16,7%) 1 (20,0%) 19 (29,7%) 

Forte 6 (24,0%) 15 (68,2%) 7 (58,3%) 3 (60,0%) 31 (48,4%) 

Total 25 (100,0%) 22 (100,0%) 12 (100,0%) 5 (100,0%) 64 (100,0%) 

p = 0,113 –Teste da Razão de Verossimilhança 

 

 

Tabela 2: Distribuição de E-caderina por estadiamento clínico agrupando pT1 a pT3.  

 

 Estadiamento clínico  

E-caderina pTa pT1 a pT3 Total 

Negativo 2 (8,0%) - 2 (3,1%) 

Fraco 6 (24,0%) 6 (15,4%) 12 (18,8%) 

Moderado 11 (44,0%) 8 (20,5%) 19 (29,7%) 

Forte 6 (24,0%) 25 (64,1%) 31 (48,4%) 

Total 25 (100,0%) 49 (100,0%) 64 (100,0%) 

p = 0,005 – Teste da Razão de Verossimilhança 

 



 

Quando agrupados pT1, pT2 e pT3 encontramos associação estatisticamente 

significativa entre estádio e E-caderina (p=0,005). A marcação moderada foi a mais 

freqüente para E-caderina entre pacientes com estádio pTa, enquanto a marcação forte foi a 

mais freqüente entre pacientes com estádio pT1, pT2 e pT3. 

A distribuição da marcação segundo grau histológico está detalhada na tabela 3, 

também não sendo encontrada associação entre a expressão imuno-histoquímica de E-

caderina e o grau de diferenciação tumoral. De acordo com a distribuição por grau histo-

patológico nas categorias de E-caderina pode-se observar que 55% dos 40 pacientes 

classificados como alto grau apresentaram marcação forte para E-caderina ao passo que dos 

24 pacientes com baixo grau, aproximadamente, 38% deles apresentaram este tipo de 

marcação. Apesar da diferença observada o teste estatístico não se mostrou significativo 

(p=0,561). 

 

Tabela 3: Distribuição de E-caderina por grau histológico.  

 

 Grau histológico  

E-caderina Alto Baixo Total 

Negativo 1 (2,5%) 1 (4,2%) 2 (3,1%) 

Fraco 6 (15,0%) 6 (25,0%) 12 (18,8%) 

Moderado 11 (27,5%) 8 (33,3%) 19 (29,7%) 

Forte 22 (55,0%) 9 (37,5%) 31 (48,4%) 

Total 40 (100,0%) 24 (100,0%) 64 (100,0%) 

p = 0,561 – Teste da Razão de Verossimilhança 

 



 

As marcações também foram categorizadas em focal e difuso. Para E-caderina 15 

amostras (24,2%) apresentaram marcação focal e 47 amostras (75,8%) apresentaram 

marcação difusa. 

Ao separarmos os pacientes por sexo podemos observar que não houve diferenças 

detectáveis sendo que 3 (27,3%) pacientes do sexo feminino apresentaram marcação focal 

enquanto 12 (23,5%) pacientes do sexo masculino apresentaram este tipo de marcação. Oito 

(72,7%) pacientes do sexo feminino apresentaram marcação difusa enquanto 39 (76,5%) 

pacientes do sexo masculino apresentaram este tipo de marcação.  

No grupo de pacientes com marcação focal a média de idade foi de 68 anos 

(variando de 55 a 82 anos, ± 7,7 anos), e para os pacientes com marcação difusa a média de 

idade foi de 68,3 anos (variando de 34 a 88 anos, ± 12,1 anos). 

A distribuição da marcação segundo o estadiamento clínico está detalhada na tabela 

4. Considerando os tumores invasivos na parede muscular e gordura perivesical (pT2, pT3) 

100% dos tumores exibiram expressão difusa de E-caderina, enquanto um número menor 

dos tumores não invasivos ou infiltrativos na lâmina própria (pTa, pT1) apresentaram esta 

característica, 65,2% e 68,2% respectivamente (p=0,010).  

 

Tabela 4: Marcação de E-caderina em focal ou difuso de acordo com o 

estadiamento clínico. 

 

 Estadiamento clínico  

E-caderina pTa pT1 pT2 pT3 Total 

Focal 8 (34,8%) 7 (31,8%) -  15 (24,2%) 

Difuso 15 (65,2%) 15 (68,2%) 12 (100,0%) 5 (100,0%) 47 (75,8%) 

Total 23 (100,0%) 22 (100,0%) 12 (100,0%) 5 (100,0%) 62 (100,0%) 

p = 0,010 –Teste da Razão de Verossimilhança 



 

A distribuição da marcação em focal e difusa segundo o grau histológico não 

mostrou diferença estatisticamente significativa (p=0,135), embora a expressão difusa 

tenha-se mostrado mais freqüente em amostras de alto grau (82,1%) quando comparada 

àquelas de baixo grau (65,2%). 

Para somente 45 (70%) pacientes dos 64 avaliados, foi possível obter informações 

sobre seguimento, progressão e recidiva. O tempo mediano de seguimento destes pacientes 

foi de 23 meses, variando de 2 a 109 meses. A curva de sobrevida livre de progressão foi 

dividida de acordo com as marcações de E-caderina, negativo, fraco, moderado e forte 

(Figura 7). Apesar da forte indicação de que marcações fortes ou moderadas apresentam um 

menor tempo de sobrevida livre de neoplasia, estes dados não foram estatisticamente 

significativos.  
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Figura 7: Curva de Kaplan-Meier para seguimento dos pacientes de acordo com a 

sobrevida livre de progressão, por marcação de E-caderina.  



 

O grupo fraco não se diferencia em termos de tempo livre de progressão nem 

daqueles com marcação moderada ou forte como da marcação negativa. A comparação 

entre a marcação fraca versus moderada e forte também não apresente resultado 

estatisticamente significativo (p=0,346). 

Entretanto ao compararmos as marcações negativo e fraco agrupadas, com as 

marcações moderado e forte, também agrupadas, as diferenças observadas foram 

estatísticamente significativas (p=0,049, Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Curva de Kaplan-Meier para seguimento dos pacientes de acordo com a 

sobrevida livre de progressão, comparando as marcações negativo e fraco agrupadas, com 

as marcações moderado e forte, também agrupadas. 
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Assim como a curva de sobrevida livre de progressão, a curva de sobrevida livre de 

recidiva também foi dividida de acordo com as marcações de E-caderina, negativo, fraco, 

moderado e forte (Figura 9). À semelhança da análise anterior há sugestão de que 

marcações fortes ou moderadas apresentem um menor tempo de sobrevida livre de recidiva, 

entretanto estes dados também não são estatisticamente significativos. 

O grupo fraco não se diferencia em termos de tempo livre de recidiva nem daqueles 

com marcação moderada ou forte como da marcação negativa.  
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Figura 9: Curva de Kaplan-Meier para seguimento dos pacientes de acordo com a 

sobrevida livre de recidiva por marcação de E-caderina.  

 



 

A comparação entre a marcação fraca versus moderada e forte também não 

apresente resultado estatisticamente significativo. Desta forma foi possível agrupar as 

marcações negativo e fraco e as marcações moderada e forte. 

Uma re-análise destes resultados também apresentou resultados estatisticamente 

significativos ao compararmos os novos grupos, negativo/fraco versus moderado/forte, 

(p=0,025, Figura 10). 
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Figura 10: Curva de Kaplan-Meier para seguimento dos pacientes de acordo com a 

sobrevida livre de recidiva, comparando as marcações negativo e fraco agrupadas, com as 

marcações moderado e forte, também agrupadas. 

 

 

 



 

β-catenina  

Para β-catenina 2 amostras (3,1%) não apresentaram marcação (negativo), 8 

amostras (12,5%) apresentaram marcação fraca, 26 amostras (40,6%) apresentaram 

marcação moderada e 28 (43,8%) apresentaram marcação forte. 

Novamente os pacientes foram avaliamos separadamente por sexo. Podemos notar 

que não há diferença estatisticamente significante entre estes dois grupos. Das 12 pacientes 

do sexo feminino, 1 (8,3%) apresentou marcação fraca para β-catenina, 3 (25%) 

apresentaram marcação moderada e 8 (66,7%) apresentaram marcação forte. No grupo de 

pacientes do sexo masculino, 2 (3,8%) amostras não apresentaram marcação (negativo), 7 

(13,5%) apresentaram marcação fraca, 23 (44,2%) apresentaram marcação moderada e 20 

(38,5%) apresentando marcação forte. Assim como para E-caderina, estes dados sugerem 

uma marcação homogênea de acordo com o sexo. 

Dos pacientes com marcação negativa (2) a média de idade foi de 69 anos (variando 

de 56 a 82 anos, ± 18,4 anos), para os pacientes com marcação fraca a média de idade foi 

de 70,6 anos (variando de 61 a 82 anos, ± 7 anos), para os pacientes com marcação 

moderada a média de idade foi de 64,3 anos (variando de 36 a 86 anos, ± 12,0 anos) e para 

os pacientes com marcação forte a média de idade foi de 69,6 anos (variando de 34 a 88 

anos, ± 12,2 anos).  

A distribuição da marcação segundo o estadiamento clínico está detalhada na tabela 

5, não sendo encontrada associação entre as categorias de imuno-expressão de β-catenina e 

estadiamento clínico (p=0,315). 

 

 

 



 

Tabela 5: Distribuição da marcação de β-catenina por estadiamento clínico.  

 

 Estadiamento clínico  

ββββ-catenina pTa pT1 pT2 pT3 Total 

Negativo 1 (4,0%) - 1 (8,3%) - 2 (3,1%) 

Fraco 2 (8,0%) 4 (18,2%) 1 (8,3%) 1 (20,0%) 8 (12,5%) 

Moderado 15 (60,0%) 6 (27,3%) 3 (25,0%) 2 (40,0%) 26 (40,6%) 

Forte 7 (28,0%) 12 (54,5%) 7 (58,3%) 2 (40,0%) 28 (43,8%) 

Total 25 (100,0%) 22 (100,0%) 12 (100,0%) 5 (100,0%) 64 (100,0%) 

p = 0,315 –Teste da Razão de Verossimilhança 

 

A distribuição da marcação segundo grau histológico está detalhada na tabela 6, 

também não sendo encontrada associação entre as categorias imuno-histoquímicas para β-

catenina e o grau de diferenciação tumoral.  

 

Tabela 6: Distribuição da marcação de β-catenina por grau histológico.  

 

p = 0,596 – Teste da Razão de Verossimilhança 

 

 Grau histológico  

ββββ-catenina Alto Baixo Total 

Negativo 1 (2,5%) 1 (4,2%) 2 (3,1%) 

Fraco 4 (10,0%) 4 (16,7%) 8 (12,5%) 

Moderado 15 (37,5%) 11 (45,8%) 26 (40,6%) 

Forte 20 (50,0%) 8 (33,3%) 28 (43,8%) 

Total 40 (100,0%) 24 (100,0%) 64 (100,0%) 



 

As marcações também foram categorizadas em focal e difusa. Para β-catenina, 7 

(11,1%) amostras apresentaram marcação focal e 56 (88,9%) amostras apresentaram 

marcação difusa. 

Ao separarmos os pacientes por sexo podemos observar que não houve diferenças 

detectáveis sendo que 1 (8,3%) paciente do sexo feminino apresentou marcação focal 

enquanto 6 (11,8%) pacientes do sexo masculino apresentaram este tipo de marcação. Onze 

pacientes (91,7%) do sexo feminino apresentaram marcação difusa enquanto 45 (88,2%) 

pacientes do sexo masculino apresentaram este tipo de marcação.  

No grupo de pacientes com marcação focal (7) a média de idade foi de 64,9 anos 

(variando de 42 a 83 anos, ± 13,3 anos), e para os pacientes com marcação difusa a média 

de idade foi de 67,6 anos (variando de 34 a 88 anos, ± 11,6 anos). 

Em relação à distribuição da marcação como focal ou difusa de β-catenina e sua 

correlação com o estadiamento clínico, não observamos diferença estatisticamente 

significante (Tabela 7).  

 

Tabela 7: Distribuição da marcação como focal ou difusa de β-catenina por 

estadiamento clínico. Pode-se observar que não houve associação estatisticamente 

significativa entre a distribuição de β-catenina e o estadiamento clínico (p=0,648). 

 

 Estadiamento clínico  

ββββ-catenina pTa pT1 pT2 pT3 Total 
Focal 3 (12,5%) 2 (9,1%) 2 (16,7%) -  7 (11,1%) 

Difuso 21 (87,5%) 20 (90,9%) 10 (83,3%) 5 (100,0%) 56 (88,9%) 

Total 24 (100,0%) 22 (100,0%) 12 (100,0%) 5 (100,0%) 63 (100,0%) 

p = 0,648 –Teste da Razão de Verossimilhança 

 



 

Analisando a distribuição da marcação e o grau histológico observamos que 90% 

das amostras de alto grau apresentaram marcação difusa enquanto 87% das amostras de 

baixo grau apresentaram este tipo de marcação. Como pode-se observar na tabela 8, 

independente do grau histológico, a maioria dos pacientes apresentaram marcação difusa de 

β-catenina e que as diferenças encontradas não foram estatisticamente significantes 

(p=0,699). 

 

Tabela 8: Distribuição da marcação como focal ou difusa de β-catenina por grau 

histológico.  

 

 Grau histológico  

β -catenina Alto Baixo Total 
Focal 4 (10,0%) 3 (13,0%) 7 (11,1%) 

Difuso 36 (90,0%) 20 (87,0%) 56 (88,9%) 

Total 40 (100,0%) 23 (100,0%) 63 (100,0%) 

p = 0,699 – Teste da Razão de Verossimilhança 

 

A curva de sobrevida livre de progressão foi dividida de acordo com as marcações 

de β-catenina negativo, fraco, moderado e forte (Figura 11). Pode-se observar que os 2 

pacientes com marcação negativa para β-catenina não apresentaram progressão do tumor. 

Os pacientes com marcação fraca foram os que apresentaram progressão em tempos 

menores, sendo que 50% dos pacientes apresentaram progressão do tumor em 14 meses. O 

tempo mediano de progressão do tumor entre os pacientes com marcação forte para β-

catenina foi de 25 meses. Também pode-se observar que, aproximadamente, 62% dos 

pacientes com marcação moderada apresentaram tempo de progressão igual a 26 meses. 



 

Apesar das diferenças observadas descritivamente estas não foram estatisticamente 

significativas (p=0,510). Sendo assim não houve associação entre as marcações imuno-

histoquímicas para β-catenina e o tempo de sobrevida livre de neoplasia. 

 

 

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Tempo (meses)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

S
o

b
re

v
id

a
 L

iv
re

 d
e

 P
ro

g
re

s
s

ã
o

B-catenina

Forte

Fraco

Moderado

Negativo

Log Rank: p=0,510

 

Figura 11: Curva de Kaplan-Meier para seguimento dos pacientes de acordo com a 

sobrevida livre de progressão para as categorias de marcação de β-catenina.  

 

Também não houve associação entre as marcações imuno-histoquímicas para β-

catenina e o tempo de sobrevida livre de progressão (Figura 12). Nenhum dos dois 

pacientes com marcação negativa de β-catenina apresentaram recidivas durante o período 

de seguimento. Os tempos de recidivas entre as marcações fraca, moderada e forte foram 

bastante similares, sendo o tempo mediano de 23, 22 e 16 meses para estas categorias 



 

respectivamente. Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre o padrão 

de marcação de β-catenina e o tempo de recidiva tumoral (p=0,522). 
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Figura 12: Curva de Kaplan-Meier para seguimento dos pacientes de acordo com a 

sobrevida livre de recidiva para as categorias de marcação de β-catenina.  

 

Polimorfismo de ninjurin 1 

Um conjunto de 66 amostras provenientes de RTU e cistectomia radical de 

pacientes com carcinoma urotelial de bexiga (53 homens e 13 mulheres) foram genotipados 

para o polimorfismo D110A de ninjurina 1. 

O genótipo AA foi encontrado em 43 (65,1%) pacientes e em 63 (58,3%) controles. 

O genótipo AC foi encontrado em 22 (33,3%) pacientes e em 41 (37,9%) controles e o 

genótipo CC em 1 (1,5%) paciente e em 4 (3,7%) controles. A distribuição do alelo A foi 

de 108 (81,8%) em pacientes e de 167 (77,3 %) em controles, e a do alelo C de 24 (18,2%) 



 

em pacientes e de 49 (22,6%) em controles. Não foi observada nenhuma diferença 

estatisticamente significativa quando comparamos os genótipos ou os alelos entre pacientes 

e controles. Também não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

quando dividimos o grupo de pacientes por sexo. 

Quando avaliamos a distribuição dos genótipos e dos alelos de ninjurina 1 dentro do 

grupo de pacientes, divididos por estadiamento clínico, não foi encontrada nenhuma 

associação. Entretanto, a freqüência do alelo C de ninjurina 1 em nossa amostra, tende a 

aumentar com o grau de diferenciação da neoplasia (Tabela 9 e Figura 13). O alelo C foi 

encontrado em 6 (10,3%) de 58 alelos em pacientes grau 1, em 3 (16,7%) de 18 alelos em 

pacientes grau 2 e em 15 (26,8%) de 56 alelos em pacientes grau 3. O número de 

indivíduos portadores do alelo C também tende a aumentar com o grau de diferenciação 

tumoral. Pacientes portadores do alelo C corresponderam a 20,7% (6/29) dos pacientes com 

carcinoma urotelial da bexiga grau 1, a 33,3% (3/9) dos pacientes com tumores grau 2 e a 

50% (14/28) dos pacientes com tumores grau 3.  

 

Tabela 9: Distribuição dos genótipos de ninjurin 1 por grau histológico.  

 

 Genótipos de ninjurin 1  

Grau histológico AA AC CC Total 
I 23 (79,3%) 6 (20,7%) 0 (0%) 29  

II 6 (66,0%) 3 (33,0%) 0 (0%) 9 

III 14 (50,0%) 13 (46,4%) 1 (3,6%) 28 
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Figura 13: Distribuição dos alelo C de ninjurin 1 por grau histológico (p>0,05).  

 

 

Para 48 (72,7%) pacientes dos 66 avaliados, foi possível obter informações sobre 

seguimento, progressão e recidiva. O tempo mediano de seguimento destes pacientes foi de 

50,9 meses, variando de 3 a 139 meses.  

Quarenta e um pacientes apresentaram recidiva tumoral, sendo a média do tempo de 

recidiva de 16,9 meses. Para os pacientes homozigotos AA a média do tempo de recidiva 

foi de 18 meses e para aqueles que apresentaram o alelo C esta média foi de 14,2 meses. A 

curva de sobrevida livre de recidiva foi dividida de acordo com a presença (CC ou AC) ou 

não (AA) do alelo C. Entretanto, não foi encontrada nenhuma associação estatisticamente 

significativa entre a presença do alelo C e o tempo de recidiva (p=0,092, Figura 14). 
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Figura 14: Curva de Kaplan-Meier para seguimento dos pacientes de acordo com a 

sobrevida livre de recidiva para as categorias de genótipos de ninjurin 1 (Log Rank: 

p=0,092). 

 

Dos pacientes que apresentaram recidiva 30 também apresentaram progressão 

tumoral. A média do tempo de progressão foi de 21,5 meses. Para os pacientes 

homozigotos AA a média do tempo de progressão foi de 23 meses e para aqueles que 

apresentaram o alelo C esta média foi de 19,3 meses. O único indivíduo homozigoto CC 

possuiu um tempo de progressão de 6 meses. A fim de avaliarmos se estes resultados eram 

significativos, a curva de sobrevida livre de progressão também foi dividida de acordo com 



 

a presença (CC ou AC) ou não (AA) do alelo C (Figura 15). E para esta análise as 

diferenças se mostraram estatisticamente significativas (p=0,010). 
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Figura 15: Curva de Kaplan-Meier para seguimento dos pacientes de acordo com a 

sobrevida livre de recidiva para as categorias de genótipos de ninjurin 1 (Log Rank: 

p=0,010).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 



 

É postulado que a molécula de E-caderina possa atuar como um supressor de 

invasão tumoral (Takeichi, 1991, Karayiannakis et al., 1998, Efstathiou et al., 1999), senda 

a perda de heterozigose de sua região cromossômica uma uma das mais freqüentes 

alterações vistas tanto em tumores primários quanto em metástases (Suzuki et al., 1996). A 

expressão de E-caderina constitui então uma condição associada ao fenótipo normal dos 

tecidos epiteliais normais (Gumbiner et al., 2000). Mais uma vez ressaltando que existe 

uma significativa correlação entre a perda da expressão da E-caderina e o grau histológico e 

comportamento biológico das neoplasias (Shariat et al., 2001). 

Ribeiro-Filho e colaboradores (2002) avaliando a imuno-expressão de E-caderina, 

encontraram que sua expressão encontra-se diminuída ou ausente em amostras de 

carcinoma urotelial quando comparadas a epitélio normal. Estes mesmos autores 

encontraram uma íntima associação entre a perda ou diminuição da expressão de E-

caderina e estádios mais avançados desta patologia, sendo que, em todos os tumores grau 

III avaliados não foi possível observar a imuno-expressão de E-caderina.  

Estes dados vêm a corroborar a hipótese de que a perda da expressão de E-caderina 

seja um importante mecanismo no surgimento e evolução do carcinoma urotelial. 

Entretanto, os resultados obtidos nesta tese vão na contra mão da literatura vigente.  

Em nossas amostras, encontramos uma associação estatísticamente significativa 

entre intensidades de marcações mais fortes, para E-caderina, e estádios mais avançados do 

carcinoma urotelial (p=0,005, Tabela 2). Ao avaliarmos a sobrevida livre de progressão e a 

sobrevida livre de recidiva também encontramos associações estatisticamente significativas 

entre padrões mais fortes de imuno-expressão e piores prognósticos (p=0,049, Figura 8 e 

p=0,025, Figura 10). 

Embora não confluentes com a literatura nossos dados apresentam-se consistentes. 



 

Para tentar entender os resultados obtidos foram levantadas algumas hipóteses. A 

primeira seria a de que foi cometido algum erro durante os experimentos realizados, tal 

como troca de anticorpo. Esta hipótese é facilmente refutada, já que os resultados presentes 

nesta tese foram gerados em dois laboratórios diferentes (Hospital Sírio Libanês e 

Departamento de Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas) e os dois grupos 

apresentaram resultados similares.   

Outra hipótese seria a de que nosso tamanho amostral poderia ser o fator 

responsável, já que pequenas amostras podem apresentar maiores variações. Embora nossa 

amostra não seja tão reduzida não podemos descartar esta hipótese. 

Outro resultado encontrado e que merece nossa atenção é o padrão mosaico de 

marcação para E-caderina. Este padrão pode ser descrito como uma marcação mais intensa 

para esta molécula na periferia do tumor enquanto o centro apresenta uma marcação fraca 

ou menos intensa (Figura 5). 

Em nossas buscas não foi encontrada nenhuma menção a este tipo de marcação para 

E-caderina. Aqui também algumas hipóteses podem ser levantadas. A primeira é a de que 

E-caderina participa ativamente dos processos de invasão tumoral, sendo sua expressão um 

dos mecanismos pelos quais as células neoplásicas infiltram suas adjacências. Enquanto 

isso alterações genéticas acumuladas pelo centro do tumor acarretariam a perda da 

expressão desta molécula. 

A segunda hipótese é a de que o centro do tumor acumula mais alterações 

adquirindo assim, maiores vantagens proliferativas, entre elas a perda da expressão de E-

caderina. Com isso comprimiria as regiões da borda do tumor as quais apresentam um 

fenótipo similar ao epitélio normal, expressando E-caderina. 



 

Consideramos as duas hipóteses plausíveis mas com os resultados que possuímos 

não podemos acatar ou descartar nenhuma delas. 

Talvez o achado mais interessante encontrado em nossas amostras tenha sido a 

presença de êmbolos neoplásicos com imuno-reatividade intensa para E-caderina e β-

catenina. Estes achados vêm de encontro à idéia de que o estabelecimento de metástases a 

distância envolve ativamente a participação de moléculas de adesão (Gontero et al., 2004), 

as quais seriam indispensáveis tanto para a manutenção do agregado celular na corrente, 

quanto para a própria fixação da metástase. Estes achados também não foram encontrados 

em outras publicações de nosso conhecimento. 

A Figura 4 nos apresenta outro achado intrigante, a marcação nuclear de E-caderina. 

Já é sabido que a marcação de β-catenina está relacionada ao processo de tumorigênese, 

pois desvia sua via de transdução de sinal (Wappenschmidt et al., 2004), entretanto a 

marcação nuclear de E-caderina nos parece ser desconhecida até o momento. Não sabemos 

se a molécula que se encontra no núcleo está intacta ou se é somente um fragmento da 

proteína. Uma alternativa para responder esta pergunta será utilizar diferentes anticorpos 

que reconheçam porções distintas da molécula. Caso estes apresentem o mesmo tipo de 

marcação será sugestão da integridade da molécula no núcleo, caso apresentem padrões 

distintos isto será uma indicativa de que a molécula está clivada e somente parte foi 

redirecionada da membrana para o núcleo. 

Em nossa casuística não foi encontrada nenhuma associação estatisticamente 

significativa entre os padrões de expressão de β-catenina e os paramentos clínicos 

avaliados. Acreditamos que nosso tamanho amostral possa ser uma das razoes, já que as 

associações entre a expressão de β-catenina e o carcinoma urotelial tem sido descritas 

(Moyano et al., 2006, Romanenko et al., 2006). 



 

Apesar do pouco conhecimento existente a respeito de ninjurin 1 esta molécula se 

mostrou extremamente atraente, em nossa amostra, dentro do universo do carcinoma 

urotelial. 

O alelo C do polimorfismo de ninjurin 1, o qual confere uma alteração na seqüência 

de aminoácidos da proteína codificada, foi estatisticamente associado a graus histológicos 

mais agressivos e se mostrou também associado a eventos mais rápidos de progressão. 

Apesar de não termos conhecimento acerca das vias metabólicas as quais esta molécula está 

envolvida, nossa curiosidade foi incitada. A possibilidade de utilizar um polimorfismo, o 

qual é facilmente determinado por métodos minimamente invasivos, como marcador de 

prognóstico, para o carcinoma urotelial, abre novas perspectivas sobre as abordagens a 

serem utilizadas na clínica, e a possibilidade de identificar pacientes com maiores riscos 

para o desenvolvimento de patologias mais agressivas. 

Caso nossos resultados se confirmem em amostras maiores, este marcador poderá 

ser facilmente implementado na rotina dos testes hoje já disponíveis tanto no Hospital das 

Clínicas como em outros centros.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 



 

Em nossa casuística padrões mais intensos de imuno-expressão de E-caderina foram 

estatisticamente associados a estádios clínicos mais avançados para carcinomas uroteliais 

da bexiga (p=0,005), além de menores tempos de recidiva (0,025) e progressão (0,049). 

O padrão de marcação difuso foi associado de forma estatisticamente significativa a 

estádios clínicos mais avançados (p=0,010). 

Não foram encontradas associações significativas entre os padrões de imuno-

expressão de β-catenina com grau histológico, estádio tumoral, recidiva ou progressão dos 

carcinomas uroteliais da bexiga. 

O alelo C do polimorfismo D110A de ninjurin 1 foi associado de forma 

estatisticamente significativa, em nossa amostra, com o aumento do grau histológico 

(p=0,041). 

Pacientes portadores do alelo C de ninjurin 1 apresentaram menores períodos para 

progressão tumoral quando comparados aos homozigotos AA (p=0,010)   
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Endereços eletrônicos 



 

BLAT  

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?command=start 

ClustalW Multiple Sequence Alignment  

http://www.ebi.ac.uk/clustalw 

dbSNP 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP 

ISI Web of Knowledge 

http://www.isiwebofknowledge.com 

NCBI e ferramentas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Portal de Periódicos da CAPES 

http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp 

Primer 3  

http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi 

Repeat Masker  

http://www.repeatmasker.org 
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