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RESUMO 
 
Abreu APS. Expressão de genes de repressão gênica em tumor primário em 
relação à presença ou ausência de células metastáticas ocultas na medula 
óssea em pacientes com câncer de mama [Dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 65p. 
 

Estudos sugerem que a presença de células metastáticas ocultas em 
medula óssea pode ser fator prognóstico em câncer de mama. Além 
disso, é possível que um perfil gênico tumoral específico, caracterizado 
por repressão da expressão gênica, esteja associado à detecção de 
células tumorais na medula óssea. O silenciamento de genes é controlado 
pela desacetilação de histonas e metilação de DNA, esta última catalisada 
por enzimas DNA metil transferases. Outro alvo de metil-transferases são 
as histonas, e histona H3 quando sofre metilação em lisina 9, gera sítio 
de ligação a proteínas HP1 (Heterocromatin protein-1 ou cromobox). 
Membros da família HP1 (HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ) participam da 
formação da heterocromatina e da regulação da expressão de genes. 
Logo, nosso objetivo foi determinar no tumor primário de mama, a 
expressão de HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ , que participam da repressão 
gênica, em relação à presença ou ausência de células metastáticas 
ocultas na medula óssea. Neste estudo foram incluídas 37 pacientes de 
forma prospectiva, atendidas no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 
(IBCC) no período de junho de 2004 a julho de 2005, com diagnóstico 
histopatológico de carcinoma invasivo de mama, estádio clínico (EC) I 
(16,2%), II (51,4%) ou III (32,4%), segundo a classificação patológica. A 
idade mediana das pacientes foi 63 anos (41 a 90) e 62.2% delas 
encontravam-se na pós-menopausa, sendo que 24.3% relatava história 
familiar para câncer de mama. O tipo histológico predominante foi 
carcinoma ductal invasivo (89.2% dos casos), sendo, o restante, 
representado por carcinoma lobular invasivo (10.8%). Foram coletadas 
amostras de tumor primário de mama e de aspirado de medula óssea de 
cada paciente. A presença de células metastáticas ocultas (CMO) na 
medula óssea (MO) foi detectada através da expressão de citoqueratina 
19 (CK19) pelo método de nested RT-PCR. A expressão relativa dos 
genes HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ foi determinada no tumor primário, 
usando-se a técnica de RT-PCR em tempo real. Presença de CMO foi 
detectada na MO de 20 pacientes (54.1%). Não observamos diferença na 
expressão de HP1Hsα (1,93 ± 2,25 MO- vs 3,84 ± 5,53 MO+), HP1Hsβ 
(6,74 ± 6,31 MO- vs 6,49 ± 5,86 MO+) e HP1Hsγ (24,58 ± 11,14 MO- vs 
24,91 ± 15,88 MO+) entre as amostras tumorais de pacientes com 
presença (MO+) ou ausência (MO-) de micrometástase medular. Também 
não observamos variação da expressão de genes HP1 em relação ao 
comprometimento linfonodal, dimensão e grau histológico do tumor, 
expressão tumoral de receptores de estrógeno e estado menopausal da 
paciente. A expressão de HP1Hsβ em tumores de pacientes com câncer de 
mama ERBB2 negativos, entretanto, foi maior do que em tumores ERBB2 

 



positivos. Nossos dados indicam que em tumores de mama, a expressão 
de HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ não parece se associar à presença de células 
ocultas em medula óssea. 
 
Descritores: Neoplasias mamárias/genética, heterocromatina/genética, 
medula óssea/patologia, inativação gênica, queratina/análise, reação em 
cadeia da polimerase via transcriptase reversa. 

 



SUMMARY 
 
Abreu APS. Expression of genes involved in transcriptional repression in the 
primary tumor of breast cancer patients in the presence or absence of occult 
metastatic cells in the bone marrow [Dissertation]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 65p. 

 
Studies suggest that the presence of occult metastatic cells (OMC) in the 
bone marrow (BM) may be a prognostic factor in breast cancer. Besides, it is 
possible that a specific tumor gene profile, characterized by repression of 
gene expression, may be associated to the presence of tumoral cells in the 
bone marrow. Gene silencing is controlled by histone deacetylation and DNA 
methylation, the last one catalized by enzymes DNA methyltransferases 
(DNMTs). Histones are another target of methyltransferases, and methylation 
of histone H3 on lysine-9 generate a binding site for HP1 proteins 
(Heterocromatin protein-1 or chromobox). Members of the HP1 family 
(HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ) take part in heterochromatin formation and gene 
expression regulation. Hence, our aim was to determine in the primary tumor 
of the breast, the expression of HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ, which participate in 
gene repression, in the presence or absence of occult metastatic cells in the 
bone marrow. In this study, 37 patients treated at Instituto Brasileiro de 
Controle do Câncer, from June 2004 to July 2005, with invasive breast 
cancer histopathologically confirmed, pathological clinical stages I (16,2%), II 
(51,4%) or III (32,4), were included. The median age of the patients was 63 
years (41 to 90), 62.2% were post-menopausal and 24.3% reported family 
history of breast cancer. Invasive ductal carcinoma was diagnosed in most 
patients (89.2%), and invasive lobular carcinoma was detected in the other 
patients (10.8%). Tumor samples and bone marrow aspirates were obtained 
from each patient. The presence of CMO in BM was detected by keratin-19 
(CK19) expression by nested RT-PCR. The relative expression of the genes 
HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ was determined by real-time RT-PCR. Occult 
metastatic cells (OMC) in BM were detected in 20 patients (54.1%). No 
differences were observed in the expression of HP1Hsα (1,93 ± 2,25 BM- vs 
3,84 ± 5,53 BM+), HP1Hsβ (6,74 ± 6,31 BM- vs 6,49 ± 5,86 BM+) and HP1Hsγ 
(24,58 ± 11,14 BM- vs 24,91 ± 15,88 BM+) between tumor samples of BM+ 
patients and BM- patients. Variations of HP1 gene expression were neither 
observed according to lymph node involvement, tumor size, histological 
grade, estrogen receptor status and menopausal status. However, HP1Hsβ 
expression in ERBB2-negative tumors was higher than in ERBB2-positive 
tumors. Our data indicate that in breast cancer tumors, expression of HP1Hsα, 
HP1Hsβ e HP1Hsγ does not seem to be associated with the presence of occult 
metastatic cells in the bone marrow.  
 
Descriptors: Breast neoplasms/genetics, heterochromatin/genetics, bone 
marrow/pathology, gene silencing, keratin/analysis, reverse transcriptase 
polymerase chain reaction 
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O câncer de mama constitui um problema de saúde pública, sendo a 

principal causa de morte em países desenvolvidos. O Ministério da Saúde 

estima que ocorrerão 49.470 casos novos de câncer de mama em mulheres 

no Brasil em 2006 sendo 28.640 casos novos na região Sudeste 

(INCA,2006). Estimou-se ainda que, no Brasil, o câncer de mama feminina 

se manteria como a primeira causa de morte por câncer em mulheres no ano 

de 2003 (10,40/ 100.000) (INCA, 2003). 

Existem vários fatores prognósticos bem estabelecidos em pacientes 

com câncer de mama: dimensão do tumor, comprometimento de linfonodos 

regionais pela neoplasia, grau histológico, tipo histológico, índice mitótico, 

receptor de estrógeno (RE) e ERBB2 (Fitzgibbons, 2000). No entanto, de 25 

a 30% das pacientes em estadios iniciais no momento do diagnóstico 

desenvolvem metástase. Estudos indicam que existe uma disseminação de 

células viáveis de câncer de mama em fase precoce, desde a tumorigênese 

(Pantel,1996). Isto nos motiva a considerar muito importante o estudo de 

marcadores biológicos do tumor. 

Outro fator que pode estar relacionado à evolução da doença é a 

presença de células metastáticas ocultas (CMO) em sangue periférico 

(Stathopoulou,2002) e na medula óssea (MO) (Braun 1998). A MO tem valor 

particular na identificação de micrometástase pelo fato de ser facilmente 

____________________________________________________________________ 



Introdução 3

acessível e fisiologicamente não apresentar células epiteliais, o que 

possibilita a pesquisa através de marcadores de células epiteliais, como a 

citoqueratina 19 (CK19) (Braun, 2001a). Braun et al. (2000) analisaram 552 

pacientes com câncer de mama e 191 pacientes sem câncer de mama, 

detectando células com expressão de citoqueratina em 30 a 40% das 

pacientes com câncer de mama e em apenas 1% de pacientes sem câncer 

de mama. De modo semelhante, Ismail et al. (2004) detectaram por RT-PCR 

elevados níveis de CK19 em MO e sangue periférico de pacientes com 

câncer de mama, comparados aos controles (p<0.001). Outros autores 

analisaram o perfil de expressão gênica das células epiteliais circulantes de 

três tipos de câncer e demonstraram que expressão positiva de CK19 pode 

ser detectada em pacientes com câncer de mama, cólon e próstata (Smirnov 

et al, 2005). Portanto, a presença de CK19 como indicativo de presença de 

CMO na MO tem sido bastante utilizada . 

Uma meta-análise recente que incluiu 4703 pacientes de nove 

estudos mostrou que a presença de CMO na MO tem valor prognóstico 

independente (Braun, 2005). Outro estudo do mesmo autor demonstrou que 

a persistência de CMO na MO após o tratamento prediz o aumento do risco 

para recorrência da doença. Desta forma, sua análise poderá ser uma 

importante ferramenta para o seguimento de pacientes com câncer de mama 

no futuro (Braun, 2003). 

Além disso, estudos recentes sugerem que o perfil da expressão 

gênica tumoral também está relacionado à presença de metástases à 

distância, fato este que poderia ser identificado à ocasião do diagnóstico da 

____________________________________________________________________ 



Introdução 4

doença. Perou  et al. (2000), utilizando a técnica de cDNA microarray, 

definiram alguns subgrupos de pacientes com câncer de mama e, baseando-

se neste perfil de expressão gênica tumoral, Sorlie e colaboradores (2001) 

demonstraram diferenças de sobrevida global e sobrevida livre de doença, 

que foi melhor no grupo de pacientes com tumores por eles denominado 

luminal. Estes tumores de melhor prognóstico apresentavam alta expressão 

de RE, proteína ligante 3 de GATA, proteína ligante 1 de X-box, fator trefoil 3 

intestinal e fator nuclear de hepatócito 3α, todos estes fatores transcricionais 

e aparentemente co-regulados com RE. Van’t Veer e colaboradores (2002) e 

Van de Vijver e colaboradores (2002) também analisaram o perfil gênico de 

amostras do carcinoma de mama e identificaram um painel de 70 genes com 

valor prognóstico, incluindo genes envolvidos no ciclo celular, invasão, 

metástase, angiogênese e transmissão de sinal, que se mostraram mais 

expressos em pacientes com prognóstico sombrio. 

Além da relação do perfil gênico tumoral com o prognóstico da doença, 

outros autores tentaram correlacionar a expressão gênica à presença de CMO 

na MO. Ute Woelfle et al. (2003) em um estudo utilizando cDNA microarray 

comparou o perfil gênico de dois grupos de tumores em relação à presença ou 

ausência de CMO na MO e observou que 89,5% dos genes estudados estavam 

com sua expressão reprimida em pacientes com medula óssea positiva (MO+). 

Estes dados sugerem que existe um perfil gênico que determina a saída e 

migração de células para a medula óssea, e que a principal característica deste 

perfil é a repressão de genes, podendo determinar a disseminação metastática 

de células tumorais a órgãos à distância. 

____________________________________________________________________ 
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A carcinogênese é caracterizada por um processo de múltiplos 

passos, no qual uma série de alterações genéticas ocorre em seqüência, 

levando as células a perderem seu controle da proliferação, diferenciação, 

apoptose e reparo do DNA (Volgestein, Kinzler, 1993). No entanto, a biologia 

do câncer de mama permanece pouco compreendida, muito se devendo à 

heterogeneidade molecular desta patologia. Dentro do processo neoplásico 

maligno, a iniciação e a progressão do câncer se devem a processos 

genéticos (mutações) assim como a processos epigenéticos. Os processos 

genéticos constituem alterações na seqüência primária de nucleotídeos do 

DNA. Já as alterações epigenéticas se referem à mudança do padrão da 

expressão gênica, que é mediada por mecanismos outros que não 

alterações na seqüência primária de nucleotídeos do gene, entre os quais 

está a metilação do DNA (Esteller, 2003). Entre os mecanismos epigenéticos 

envolvidos na carcinogênese estão a desacetilação de histonas e a 

metilação do DNA.  

A metilação ocorre na região promotora dos genes, sítio onde se dá o 

controle da transcrição do DNA em RNA, importante etapa na decodificação 

do DNA em proteína (Feinberg, 2004). Para que ocorra o silenciamento dos 

genes, é necessário que a metilação ocorra na região promotora do gene, 

proteínas sejam aderidas (agregadas) à região metilada do DNA, formando 

cromatina densa, mais condensada, impossibilitando, assim, a transcrição 

de genes (Herman, 2003).  

A metilação do DNA é uma reação que usa a S-adenosil-metionina 

como doadores de grupos metila e é catalisada por enzimas, denominadas 

____________________________________________________________________ 



Introdução 6

DNA metiltransferases (DNMTs). Estas enzimas acrescentam um grupo 

metil ao anel da citosina formando a metil-citosina. Em humanos esta 

alteração acontece apenas em locais onde a citosina precede a guanosina 

na seqüência de DNA (conhecidas como dinucleotídeos CpG). Estes 

dinucleotídios podem estar agrupados em pequenos trechos do DNA, 

denominadas “ilhas CpG” (Nephew, 2003). 

Existem três DNMTs que são biologicamente ativas: DNMT1 

(considerada a responsável pela maior parte da capacidade de metilação do 

DNA), DNMT3a e DNMT3b. Outra função destas enzimas é interagir 

diretamente com as desacetilases de histonas, atraindo-as para os sítios das 

regiões promotoras de genes (Issa, 2004). 

Normalmente, nos genes ativos com ilhas CpG não metiladas da 

região promotora dos genes, estão distribuídos de forma irregular 

favorecendo, desta forma, o acesso às proteínas que ativam a transcrição. 

Em contraste, nos genes onde há metilação destas ilhas, os nucleossomos 

encontram-se distribuídos de forma compacta e regular na região promotora 

dos genes, excluindo as proteínas ativadoras (Herman,2003). 

A expressão dos genes é silenciada apenas quando os dois eventos 

ocorrem: metilação de DNA (que parece ser o evento dominante) e 

desacetilação de histonas. As histonas têm papel importante na 

compactação do DNA. O DNA se distribui ao redor de quatro histonas, 

formando os nucleossomos. Quando as histonas estão desacetiladas, em 

conseqüência da ação da enzima histona desacetilase (HDAC), a cromatina 

permanece densa. Na ausência desta enzima, a histona é acetilada e a 
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cromatina se torna frouxa (Herman,2003). Portanto, as HDAC são enzimas 

essenciais para manter as histonas desacetiladas, fato importante no 

mecanismo do silenciamento da transcrição de genes (Jones, 2002). 

            Além disso, também é importante para a transcrição gênica o código 

das histonas. Em genes ativos ocorre a metilação da lisina 4 (lys4) da 

histona H3, enquanto que em genes silenciados, ocorre a metilação da lisina 

9 (lys9) da histona H3 (Jones, 2002) que gera sítio de ligação a proteínas 

HP1, também denominada cromobox  (Lachner, 2001). 

 A proteína HP1 pertence a uma família de proteínas adaptadoras de 

heterocromatina, implicadas no silenciamento de genes e na manutenção da 

estrutura da cromatina. Proteínas desta família apresentam domínio similar 

de 37 aminoácidos, denominado cromodomínio, que constitui o sítio de 

ligação à  lisina 9 da histona H3, presente em genes metilados, com 

transcrição inativa. O cromodomínio proporciona uma ligação forte, estável 

entre as proteínas envolvidas no silenciamento dos genes, e por este motivo 

tem como função manter a estabilidade deste processo. 

 O desenvolvimento e a progressão do câncer podem ser controlados 

pela expressão de diversos genes, os quais podem ser modulados pela 

condensação da cromatina. A proteína heterocromatina 1 (HP1)  foi 

descoberta em Drosophila melanogaster. Em humanos as proteínas HP1 

constituem uma família com três membros: alfa  (HP1Hsα), beta (HP1Hsβ) e 

gama (HP1Hsγ) que participam da formação da heterocromatina e da 

regulação de genes. Todas as proteínas HP1 possuem um cromo domínio 

(CD) amino terminal e um domínio carboxi chamado de cromo “shadow” 

____________________________________________________________________ 



Introdução 8

domínio (CSD), separados por a uma região de dobra conservada. O CD da 

proteína HP1 se liga à lys9 metilada da histona H3; e esta interação é 

importante para a localização da proteína HP1 na região central do 

cromossoma. O CSD da proteína HP1 é necessário para o processo de 

dimerização (homodímeros e heterodímeros) e, conseqüentemente, para a 

interação com uma série de proteínas (formando sítios de interação) 

(Norwood, 2006). 

A expressão de HP1Hsα (mRNA e proteína) está diminuída em células 

de câncer de mama metastáticas altamente invasivas (MDA-MB-231), 

quando comparada com sua expressão em células de câncer de mama 

pouco invasivas e não metastáticas (MCF-7) (Kirschmann, 1999). 

Kirschmann e colaboradores (2000) não encontraram, porém, associação 

entre o fenótipo metastático do câncer de mama e expressão de HP1Hsβ e 

HP1Hsγ. Os autores sugerem que o HP1Hsα tem papel no processo de 

invasão e metástase no câncer de mama por estar envolvido no 

silenciamento de genes que controlam estes processos. 

Além disso, dados do nosso grupo indicam que HP1Hsγ está mais 

expresso  em câncer de mama em relação ao tecido mamário normal, 

sugerindo que este gene possa estar envolvido no desenvolvimento do 

tumor (Folgueira, 2006). 

Portanto, existem evidências de que a presença de CMO na MO 

esteja associada a prognóstico sombrio (Braun, 2005), apresentando 

maiores taxas de recidiva e de morte relacionada ao câncer (Gebauer, 

2001), assim como, parece estar associada à repressão gênica no tumor 
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primário (Woelfle,2003). Logo, nosso objetivo é determinar no tumor primário 

de mama, a expressão de alguns genes que controlam a repressão gênica, 

tais como e  HP1Hsα ,HP1Hsβ e HP1Hsγ  em relação à presença ou ausência 

de CMO na MO. 

 

____________________________________________________________________ 
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1.  Determinar a presença de células epiteliais na medula óssea de 

pacientes com câncer de mama na ausência de metástases à distância. 

 

2.  Avaliar a expressão dos genes HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ em tumores 

primários obtidos de pacientes com câncer de mama. 

 

3.  Comparar a expressão dos genes HP1Hsα , HP1Hsβ e HP1Hsγ em dois 

grupos de pacientes com câncer de mama, dividindo-as de acordo com 

a presença ou ausência de células metastáticas na medula óssea. 
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3  Casuística 
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Neste estudo foram incluídas, de modo prospectivo, 37 pacientes 

atendidas no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), com 

diagnóstico histopatológico de carcinoma invasivo de mama estádio clínico 

(EC) I, II e III, não submetidas a tratamento neoadjuvante. 

Este projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) e do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). 

Todas as pacientes, após serem informadas sobre a pesquisa, assinaram o 

termo de consentimento livre esclarecido. De cada paciente foi colhida 

amostra de tumor primário de mama (0.5 a 1 cm) e realizado o aspirado de 

medula óssea (10 ml), coletado durante o ato cirúrgico no segundo espaço 

intercostal do osso esterno. 
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4  Métodos 
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4.1  Transporte das amostras 

 

As amostras de tumor primário foram obtidas durante o ato cirúrgico, 

estando, a paciente sob anestesia geral. Os tecidos foram imediatamente 

colocados em nitrogênio líquido para criopreservação, até posterior 

processamento. 

As pacientes foram submetidas à punção aspirativa de medula óssea 

de esterno como o primeiro procedimento após a anestesia, imediatamente 

antes do ato cirúrgico. Realizamos uma pequena incisão na pele (cerca de 

0,5 cm) da região a ser puncionada, após prévia assepsia, a fim de 

minimizar a contaminação do material com células epiteliais da pele, sendo 

coletados 10 ml e transportados num tubo heparinizado a 4ºC. 

 

 

4.2  Medula óssea 

A medula óssea foi processada no mesmo dia, logo após a sua 

chegada ao laboratório para a separação da camada de mononucleares. 
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4.3  Separação da camada de células mononucleares por gradiente de 

centrifugação 

 

O material coletado foi diluído em salina de tampão fosfato (PBS) 

gelado e homogeneizado. Em seguida, foi adicionado ao material 3 ml de 

Ficoll-Paque Plus (Amersham) à temperatura ambiente sem que 

houvesse mistura das fases. Centrifugou-se a 200 x g por 30 minutos à 

temperatura ambiente. Logo após, removeu-se a camada de 

mononucleares, segunda camada da parte superior para a inferior e 

adicionou-se PBS de maneira a triplicar o volume capturado dos 

mononucleares. As células epiteliais se localizam nesta camada. A 

solução foi misturada delicadamente com pipeta Pasteur e centrifugada a 

80 x g por 6 minutos, repetindo este procedimento. Em seguida, a solução 

foi ressuspendida em 1 ml de PBS, depois foi passada para um tubo de 

1,5 ml, para se retirar o sobrenadante. Na seqüência, adicionou-se 1 ml 

de TRIZOL® (Invitrogen,São Paulo). A solução final foi guardada à -70°C 

para posterior extração do RNA total das células. 
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4.4  Linhagens celulares utilizadas 

 

Nas reações de RT-PCR, utilizamos as seguintes linhagens celulares 

para a padronização: 

HB4A – Célula epitelial luminal mamária obtida de mamoplastia e 

imortalizada pela transfecção do vírus SV40 (Harris RA e colaboradores, 

1995). 

MCF-7– Linhagem de câncer de mama, derivada de efusão pleural de 

paciente com câncer de mama metastático. Esta linhagem expressa 

receptores de estrógeno (ATCC. Número de catálogo = HTB-22). 

MDA-MB-231– Linhagem de câncer de mama derivada de efusão pleural de 

paciente com câncer de mama metastático. Esta linhagem expressa 

receptores do fator de crescimento epidermal (EGF) e do fator de 

crescimento transformante alfa (TGF-α) e não expressa receptores de 

estrógeno. Esta linhagem é tumorigênica e origina metástases se injetada 

em animais (ATCC. Número de catálogo = HTB-26). 

HL60 – Linhagem celular humana de leucemia pró-mielocítica. 
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4.5  Tecidos 

 

 

4.6  Pulverização das Amostras 

As amostras de tumor de 37 pacientes foram pulverizadas com o uso 

do aparelho pulverizador Termovac (Technolab Corporation). Após a 

realização deste procedimento, as amostras pulverizadas foram colocadas 

em um tubo contendo 1,5 ml de TRIZOL® (Invitrogen) para posterior 

extração do RNA. 

 

 

4.7  Extração de RNA 

 

As amostras de tumor e de medula óssea foram submetidas ao 

processo de extração de RNA, que consiste em quatro fases: 

A) Fase de separação do RNA: 

Incubou-se as amostras por 10 minutos na temperatura ambiente, 

centrifugou-se por 10 minutos a 12000 x g a 4ºC, adicionou-se 0,3 ml de 

clorofórmio, depois, as amostras foram vortexadas e incubadas novamente 

por 10 minutos a temperatura ambiente. Por fim, centrifugou-se (15 

minutos/12000 x g/4ºC) e retirou-se o sobrenadante, evitando a interfase. 
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B) Fase de precipitação do RNA: 

Foi adicionado ao sobrenadante (já em outro tubo) 0,75 ml de álcool 

isopropílico, homogeneizou-se e encubou-se a solução a –20 ºC por 12 horas. 

C)Fase de lavagem: 

As amostras foram centrifugadas (10 minutos/12000 x g), desprezou-

se o sobrenadante preservando o material precipitado, que foi 

ressuspendido em 1 ml de etanol (75%), As amostras foram vortexadas e 

centrifugadas (5 minutos/7500 x g). 

D)Dissolução do RNA: 

Desprezou-se o sobrenadante, preservando o precipitado (onde está 

contido o RNA), secou-se o tubo, ressuspendeu-se o precipitado com água 

deionizada tratada com dietilpirocarbonato (DEPEC) que constitui um forte 

inibidor de ribonuclease. Dessa solução final, foram retirados 1 μl para 

leitura  em espectrofotômetro e 1 μl para a eletroforese em gel de agarose. A 

avaliação da concentração e grau de pureza das amostras de RNA foi 

realizada por espectrofotometria.  

As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose a 

1%, contendo MOPS 1x e 5,1% de formaldeído, verificando, assim a 

integridade do RNA. A eletroforese foi realizada em tampão MOPS 1x e 

voltagem constante de 60 volts a temperatura ambiente. 
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4.8  Avaliação da concentração e grau de pureza das amostras de 

RNA por espectrofotometria 

 

A leitura no aparelho de espectrofotometria (GeneQuant®, 

Amersham) foi feita em uma solução com 1 μl da amostra de RNA extraído 

com 199 μl de água miliQ. Para obter uma referência, fez-se um tubo com 

água DEPEC (1 μl) e água miliQ (199 μL). As leituras foram obtidas em 230 

nm, 260 nm e 280 nm (comprimento da onda de luz que o aparelho emite). 

O aparelho de espectrofotometria emite ondas de luz que, após 

atravessarem a solução, são detectadas por um foto-detector. Quanto mais 

luz for absorvida pela solução, ou seja, quanto menos luz for captada pelo 

foto-detector, maior é concentração da amostra. A relação entre as leituras 

obtidas com ondas de 260 nm e 280 nm (260/280) deve ser entre 1,8 e 2,1, 

quando obtemos RNA com alto grau de pureza, fato observado nas 

amostras em estudo. 

 

 

4.9  Eletroforese de RNA extraído 

 

Após extração do RNA e leitura da concentração e grau de pureza em 

espectrofotômetro, realizou-se corrida eletroforética em gel de agarose com 

a finalidade de se verificar a integridade das bandas de RNA ribossômico 

5S, 18S e 28S, que indicam e confirmam a presença de RNA. Estas bandas 

foram observadas em todas as amostras. 
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As amostras de RNA foram preparadas com 5 μl de tampão de 

aplicação para RNA, 1 μl de brometo de etídio e 1 μl do RNA extraído. O 

gel analítico de RNA foi feito com agarose (0,25g) diluída em 21,75 ml 

de água miliQ autoclavada, 2,5 ml de MOPS 10x e 1,275 ml de 

formaldeído a 37%. 

 

 

4.10  Reação de Transcriptase Reversa (RT) para obtenção de cDNA 

 

A síntese da primeira fita de cDNA foi realizada a partir de 4 μg de 

RNA total diluídos em 10 μl de água DEPC e ao qual foram acrescentados 2 

μl de oligonucleotídeos hexâmeros iniciadores (Amersham). A mistura foi 

aquecida a 70°C por 10 minutos para romper qualquer estrutura secundária 

que poderia ter sido formada e colocada imediatamente no gelo por 2 

minutos. Adicionou-se 4 μl de tampão da SuperScript II (Invitrogen, Brasil), 2 

μl de mistura de nucleotídios (dNTPs) a 2,5 mM, 1 μl de ditiotreitol (DTT) a 

0,1 M (Invitrogen, Brasil) que age na denaturação da cadeia molde. Incubou-

se por 10 minutos a 42°C e colocou-se 1 μl da enzima SuperScript II 

Reverse Transcriptase (200U/μl)  (Invitrogen, Brasil), incubando-se por 60 

minutos. Ao final elevou-se a temperatura a 70°C por 15 minutos, estocando 

a -20°C até o uso.  
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4.11  Oligonucleotídeos 

 

Os oligonucleotídeos foram desenhados a partir da seqüência de 

mRNA dos genes a serem estudados, que se encontra no endereço  

www.ncbi.nim.nih.gov/nucleotide. 

A escolha da região para a confecção dos oligonucleotídeos 

considerou a presença de grandes introns entre exons do gene. Deste 

modo, diminui-se a chance de reação cruzada com outras porções do DNA 

genômico. A localização dos introns e exons foi verificada no endereço 

Human BLAT Search (genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgblat). 

A seguir, a seqüência de oligonucleotídeos da região selecionada foi 

fornecida ao programa Primer 3 (www.genome.wi.mit.edu/cgi-

bin/primer/primer3_www.cgi), o qual elaborou as seqüências dos 

oligonucleotídeos diretos e indiretos. 

Por fim, checou-se se o oligonucleotídeos apresentado não apresentava 

similaridade com outros genes humanos. Isso foi feito consultando-se o 

endereço Nucleotide-nucleotide BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 

Esse programa nos fornece dados sobre a similaridade da seqüência 

definida como oligonucleotídeos e o gene alvo através de uma pontuação 

(score) e um valor denominado Valor-E (E-Value). Quanto maior for a 

pontuação e menor o “Valor E”, menor a probabilidade do oligonucleotídeo 

se ligar a seqüências não desejadas. Todos os oligonucleotídeos escolhidos 

apresentaram bons valores de pontuação e de “Valor-E“ para os genes 

desejados. Os oligonucleotídeos utilizados encontram-se na tabela 1. 
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Tabela 01 - Seqüência dos oligonucleotídeos utilizados 

 OLIGONUCLEOTÍDEOS SEQÜÊNCIA 

direto 5' CAGCTCACCATGGATGATGA 3' ß-actina  

indireto 5' CCACATAGGAATCCTTCTGA 3' 

    

direto 5' CACTACTACACGACCATCCAGGAC 3' externo 

indireto 5' CAAATTGTTGTAGTGATCTTCCTG 3' 

direto 5' TTTGAGACGGAACAGGCTCT 3' 

 
CK19 

interno 

indireto 5' TCTTCCAAGGCAGCTTTCAT 3' 

    

direto 5' TCTTTGTTTTCCGCATCCTC 3' HP1Hsα  

indireto 5' AAAGATCATTGGGGCAACAG 3' 

    

direto 5' ATGACAACCTGTGGGCACTT 3' HP1Hsβ  

indireto 5' GAGGCTTTGCTCGAGGTTT 3' 

    

direto 5' GGCAGAGCCTGAAGAATTTG 3' HP1Hsγ  

indireto 5' TGGTTTGTCAGCAGCATCTC 3' 
 

 

4.12  RT-PCR em tempo real 

 

 A RT-PCR em tempo real avalia o acúmulo do produto na fase 

logarítmica da reação de amplificação, o qual está diretamente relacionado à 

quantidade de molde existente no início da reação, sendo atualmente 

considerado um método bastante preciso e reprodutível para a quantificação 

da expressão gênica.  

Utilizamos o sistema de detecção por SYBR Green, que se baseia no 

uso de uma molécula fluorescente, denominada SYBR Green Ι, que quando 

intercalada à dupla fita de DNA, passa a ser detectável. Durante os ciclos 
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iniciais da reação de RT-PCR, o sinal de fluorescência emitido pelo SYBR 

Green Ι é fraco para ser detectado, isto é, não ultrapassa o sinal de 

fluorescência de fundo (que é inespecífica). Entretanto, no decorrer dos 

ciclos da reação de RT-PCR, há o aumento do produto amplificado e 

conseqüentemente o aumento do sinal de emissão de fluorescência, 

passando a ser detectável, sendo assim os valores são quantificados depois 

de um número fixo de ciclos, o que representa a quantidade final de cada 

produto acumulado, diferente da reação de RT-PCR convencional. A 

metodologia que utiliza o SYBR Green Ι exige cuidadosa padronização, 

uma vez que este fluorocromo se intercala a qualquer molécula de dupla fita 

presente na reação. A especificidade da detecção de fluorescência com 

SYBR Green Ι pode ser comprometida pela formação de dímeros de 

oligonucleotídeos, pela concentração inadequada de oligonucleotídeos e 

pela formação de produtos de amplificação inespecíficos. Todos estes 

fatores levam à formação de moléculas de dupla fita não esperadas, as 

quais incorporam o SYBR Green Ι e têm sua fluorescência registrada. 

Neste método de detecção, a confirmação de especificidade da 

amplificação é realizada por meio da análise da curva de desnaturação ou 

melting curve. Nesta curva, analisa-se a fluorescência das amostras em 

relação ao aumento contínuo da temperatura, o que possibilita determinar a 

temperatura de desnaturação ou melting temperature (Tm) de cada 

fragmento, resultante da reação de amplificação. Cada fragmento 

amplificado possui um Tm específico, o que permite a diferenciação entre os 

produtos resultantes.  
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Durante a reação, a fluorescência aumenta a cada novo ciclo de 

polimerização e atinge um limiar (threshold), no qual todas as amostras 

podem ser comparadas. Este limiar corresponde ao momento utilizado para 

análise da fluorescência. Este é um ponto definido pelo pesquisador e 

obrigatoriamente deve estar na faixa em que a quantidade de fluorescência 

gerada pela amplificação das amostras torna-se significativamente maior 

que a fluorescência da base (background). O limiar é definido na fase 

exponencial da reação de PCR, quando a quantidade de produto formada 

traduz de forma satisfatória a concentração inicial de fitas molde (cDNA) 

amplificadas pela reação. O ciclo exato no qual o limiar de fluorescência é 

definido denomina-se ciclo limiar (Ct: threshold cycle). Amostras mais 

concentradas (com maior número de fitas molde iniciais) atingem o limiar 

mais precocemente e mostram valores de Ct mais baixos. Quando a 

eficiência da reação de PCR está próxima de 100%, o número de cópias 

geradas aumenta de forma exponencial, dobrando a cada ciclo da reação.  

O número de fitas-molde presentes no ínicio da reação pode ser 

calculado a partir do Ct. Assim, a equação Nf=No(1+E)ⁿ descreve a 

amplificação exponencial de PCR, onde Nf é o número de fita-molde em um 

determinado ciclo da reação, No é o número de fita molde inicial, E é a 

eficiência de amplificação da reação e n é o número de ciclos. 

Considerando que a eficiência da reação seja de 100% (log E=1) que 

n seja um ponto escolhido da amplificação idêntico, a todas amostras, 

poderemos obter o número de fitas-molde presentes no inicio da reação, 

com a equação: No= Nf x 2–CT.  

A análise da expressão gênica por meio de PCR em tempo real usado 

em nosso estudo representa uma quantificação relativa dos genes de 
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interesse, uma vez que requer um controle endógeno, ou seja, um gene cuja 

expressão não apresente variação estatisticamente significativa entre as 

amostras analisadas.  

 A quantificação relativa por PCR em tempo real para uma 

determinada amostra é dada pela relação do Ct do gene de interesse (i) e o 

Ct do controle endógeno (e). Assim temos: 

 

Nfi=Noi x 2 –Cti  (gene de interesse) 

Nfe=Noe x 2 –Cte (gene endógeno) 

 

Sendo que Nfi/Nfe é a quantidade normalizada de moléculas do gene 

de interesse em relação ao número de moléculas do controle endógeno que 

iremos chamar de X, e Nfe e Nfi uma constante que nomeamos por K, a 

equação fica:   X=K. 2-∆Ct 

A quantificação relativa da expressão gênica é usada para descrever 

mudanças na expressão de um gene de interesse em um grupo de amostras 

em relação a um grupo de referência. Neste trabalho utilizamos uma 

amostra de células HB4a. Assim o valor de X é medido em duas diferentes 

condições, logo dividimos a condição A pela condição B e obtemos 2- ∆∆Ct, 

como mostra a equação a seguir (Livak, 2001):  

 

Xa                 K x 2-∆Cta 

     =                                  =  2- ∆ ∆ Ct

Xb                K x 2-∆Ctb

           

Este método foi usado em nossos estudos para determinar os níveis 

de expressão relativa dos genes de interesse.  
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4.13  Padronização da técnica de nested RT-PCR para a detecção da 

expressão de citoqueratina 19 (CK19) em linhagens celulares de 

câncer de mama diluídas em células mononucleares de sangue 

periférico 

  

O primeiro passo para determinar a presença de células metastáticas 

ocultas na medula óssea foi estabelecer um padrão para a detecção de 

expressão de citoqueratina 19 (CK19) em linhagens celulares de câncer de 

mama. Para estabelecer as melhores condições para detectar a expressão 

do gene da citoqueratina 19 (CK19) pelo método de nested RT-PCR, 

utilizamos a linhagem celular de câncer de mama, MDA-MB-231, derivadas 

de efusão pleural de paciente com câncer de mama metastático. A reação 

detectou a expressão de CK19 nesta linhagem celular que, então, foi usada 

como controle positivo. Como controle negativo, utilizamos células 

mononucleares de sangue periférico e a linhagem celular de leucemia 

mieloblástica HL60, pois estas linhagens não expressam CK19. 

Para determinar a sensibilidade da nested RT-PCR em detectar 

células tumorais ocultas contidas na medula óssea das pacientes com 

câncer de mama, realizamos ensaios de nested RT-PCR de diluições de 

células MDA-MB-231 em células mononucleares obtidas de sangue 

periférico de doadora sadia sem câncer.  As diluições simularam a presença 

de 1 célula tumoral em 1x106 mononucleares, 10 células tumorais em 1x106 

mononucleares e 100 células tumorais em 1x106 mononucleares. As 

diluições foram realizadas em duplicata. 

____________________________________________________________________ 



Métodos 28

Foram realizadas duas etapas de RT-PCR. Após 35 ciclos de 

amplificação na primeira reação pudemos observar a expressão de CK19 

na reação com células epiteliais MDA-MB-231 isoladas, mas não nas 

amostras onde as células MDA-MB-231 estavam diluídas em 

mononucleares (Figura 1). Após 30 ciclos de amplificação na segunda 

reação, pudemos observar a expressão de CK19 em todas as diluições de 

células epiteliais MDA-MB-231, a partir de 1 célula em 106 mononucleares 

(Figura 2). 
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Figura 01 -  Expressão do gene β-actina e CK19 após reação com os 
oligonucleotídeos iniciadores externos nas amostras com diferentes diluições 
de células MDA-MB-231 em mononucleares.   
NOTA: uma célula MDA-MB-231 diluída em 1x106 mononucleares (amostras 1 e 2), 10 
células MDA-MB-231 diluídas em 1x106 mononucleares (amostras 3 e 4), 100 células MDA-
MB-231 diluídas em 1x106 mononucleares (amostras 5 e 6) , células mononucleares 
(amostras 7 e 8) e células MDA-MB-231 (amostra 9). CN é o controle negativo da reação 
(sem amostra). 
 
 

 

 

 

Figura 02 -  Expressão do gene CK19 após reação com os 
oligonucleotídeos iniciadores internos em amostras com diferentes diluições 
de células MDA-MB-231 em mononucleares.   
NOTA: uma célula MDA-MB-231 diluída em 1x106 mononucleares (amostras 1 e 2), 10 
células MDA-MB-231 diluídas em 1x106 mononucleares (amostras 3 e 4), 100 células MDA-
MB-231 diluídas em 1x106 mononucleares (amostras 5 e 6) , células mononucleares 
(amostras 7 e 8) e células MDA-MB-231 (amostra 9). CN é o controle negativo da reação 
(sem amostra). 
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4.14  Padronização da reação de PCR em tempo real para a análise da 

expressão de HP1Hsβ  e HP1Hsγ  

 

Nessa padronização, utilizamos duas amostras de tecido normal 

mamário (NL1 e NL2), duas amostras de tecido tumoral de mama (TU1 e 

TU2), além de linhagen celular MCF-7, MDA-MB-231, HB4A, HL60 e um 

controle negativo, representado por ausência de cDNA. Em cada amostra, 

adicionamos 5 μl de MgCl2 (50mM), 2 μl de dNTP (2,5 mM), 1 μl de 

oligonucleotídeo indireto e 1 μl de oligonucleotídeo direto (10 μM), 1 μl de 

DMSO 10X, 1 μl de BSA (10 mg/ml), 0,3 μl de Taq-Polimerase e 0,2 μl de 

SYBR Green, além de 5 μl de cDNA da amostra a ser analisada. As 

amostras foram processadas em duplicata e a variação máxima entre os Ct 

foi de 1,04. A expressão de HP1Hsβ  e HP1Hsγ nas amostras acima está 

demonstrada na tabela 2. 

 

Tabela 02 - Expressão relativa de HP1Hsβ e HP1Hsγ em tecido normal, tumor 

e em linhagens celulares pela técnica de RT-PCR em tempo real 

EXPRESSÃO AMOSTRAS 

HP1Hsβ HP1Hsγ

NL1 0,87965 0,7605 

NL2 4,5002 4,7076 

TU1 10,8152 1,7715 

TU2 130,2374 4,7239 

MDA-MB-231 15,1369 5,8767 

MCF-7 0,0395 467,8817 

HL60 0,5322 0,4161 

NOTA: a expressão dos genes de interesse foi normalizada pela expressão do gene da β-actina e a 
quantificação gênica é relativa à expressão do gene em célula HB4A, dada pela fórmula 2- ∆∆Ct. 
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           Observamos pico único quando determinamos a temperatura ideal de 

dissociação das fitas de DNA, que se encontra no intervalo entre 80 ºC e 85 

ºC (figura 3), apontando para a presença de único transcrito. A seguir, 

realizamos a reação para determinar a expressão de HP1Hsγ nas amostras 

tumorais. A partir das curvas de quantificação (figura 4), determinamos o 

ciclo limiar de detecção de fluorescência (Ct). 

Para comparação, foi usado um gene constitutivamente expresso, que 

no caso foi a beta-actina (β-actina). Dessa forma, obtivemos dois grupos de 

amostras para comparação, um representando a expressão de β-actina e o 

outro, HP1Hsγ, que é o gene de interesse. A seguir, calculamos, para a 

diferença entre o Ct de cada amostra do gene em estudo e o Ct da β-actina, 

obtendo assim ΔCt. 

Determinamos os mesmos parâmetros em relação à célula HB4A 

(amostra referência) e calculamos o ΔΔCt de cada amostra, que consiste na 

diferença entre o ΔCt da amostra e o ΔCt da célula HB4A. A expressão 

relativa foi calculada como 2-ΔΔCt  (Livak, 2001).  

As condições observadas na reação de padronização foram: 

 
Tabela 03 - Condições da RT-PCR em tempo real para a detecção da 

expressão dos genes alvo (40 ciclos de amplificação) 

GENES DESNATURAÇÃO 
INICIAL 

TEMPERATURA PARA 
AQUISIÇÃO DA 

FLUORESCÊNCIA 
ANELAMENTO 

β- actina 95 ºC 
15 segundos 

72 ºC 
60 segundos 

60 ºC 
60 segundos 

HP1Hsβ

 
95 ºC 

15 segundos 
72 ºC 

45 segundos 
57 ºC 

45 segundos 
HP1Hsγ 95 ºC 

15 segundos 
72 ºC 

60 segundos 
60 ºC 

60 segundos 
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Figura 03 - Curva de desnaturação demonstrando a expressão do gene 
HP1Hsγ  em linhagens celulares epiteliais por RT-PCR em tempo real.   
NOTA: após o término da reação, uma etapa de dissociação é realizada para visualizar a 
cinética de dissociação dos produtos amplificados. Aumenta-se a temperatura de forma 
linear e a fluorescência de cada amostra é representada graficamente. O eixo X mostra a 
temperatura e o eixo Y, a intensidade de fluorescência. O pico de fluorescência emitida 
pelas amostras encontra-se entre os valores de 80ºC e 85ºC. Esse valor indica a 
temperatura ideal para a dissociação dos fragmentos amplificados. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 04 - Curva de quantificação demonstrando a expressão do gene 
HP1Hsγ em linhagens celulares epiteliais e hematopoiéticas por RT-PCR em 
tempo real.  
NOTA: as curvas no eixo X denotam o número de ciclos de amplificação e no eixo Y a 
intensidade de fluorescência. Cada curva representa uma amostra. O limiar de detecção de  
fluorescência está associado à expressão do gene alvo. Apenas as amostras de controle 
negativo permaneceram com emissão de fluorescência no limiar, as demais apresentaram 
fluorescência detectável. 
 

____________________________________________________________________ 



Métodos 33

4.15  Análise Estatística 

 

            Para analisar a diferença de expressão foi utilizado teste Qui-

Quadrado. As correlações entre as variáveis foram analisadas pelo teste de 

correlação de Pearson e Spearman. Utilizamos o programa estatístico SPSS 

versão 11.0 Chicago, EUA. 
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5.1  Pacientes 

 

Foram incluídas no estudo 37 pacientes atendidas no Instituto 

Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), com diagnóstico histopatológico de 

carcinoma invasivo de mama, no período de junho de 2004 a julho de 2005. 

A idade mediana das pacientes foi 63 anos (41 a 90). Entre as pacientes, 

62.2% encontravam-se na pós-menopausa e 24.3% apresentaram história 

familiar para câncer de mama (tabela 4). 

 

Tabela 04 - Características de 37 pacientes com câncer de mama 

CARACTERÍSTICA MEDIANA (VARIAÇÃO) 

Idade da menarca 13,0      (9 a16) 

Número de partos    3,0      (0 a 18) 

 

 

Na avaliação clínica, 48.6% das pacientes apresentavam linfonodos 

axilares suspeitos de comprometimento, enquanto que por exame 

histopatológico, 64.9% das pacientes apresentaram linfonodos 

comprometidos (metastáticos de câncer de mama). A mediana do número 

de linfonodos comprometidos e dissecados avaliados pelo exame 

histopatológico foi de 1 linfonodo (0 a 27) e 22 linfonodos (1 a 46), 
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respectivamente. Segundo o estadiamento clínico (classificação patológica), 

19 pacientes encontram-se no EC II (51.4%), 12 no EC III (32.4%) e 6 no EC 

I (16.2%) (AJCC, 2002). Houve correlação positiva entre a avaliação do 

diâmetro do tumor avaliado pelo exame clínico e ao exame histopatológico 

(p<0.001, r=0.598, correlação de Pearson). 

O tipo histológico predominante foi carcinoma ductal invasivo 

(89.2% dos casos), sendo, o restante, representado por carcinoma lobular 

invasivo (10.8%). A maior parte dos tumores foi de grau histológico 2 

(87.9%). Em relação à expressão imuno-histoquímica de RE e ERBB2, esta 

foi positiva em 55.6% e 33.3% das pacientes, respectivamente (tabela 5). 

 

Tabela 05 - Características dos tumores de mama de 37 pacientes 

CARACTERÍSTICAS MÉDIA (VARIAÇÃO) 
Tamanho do tumor  (cm) 3.2 (1 a 8) 
Tipo histológico N (%) 
  Ductal 33 (89.2) 
  Lobular 4 (10.8) 
Grau Histológico  
  2 29 (87.9) 
  3 4 (12.1) 
Comprometimento de linfonodos  
  Não 13 (35.1) 
  Sim 24 (64.9) 
Estadiamento Clínico *  
  1 6 (16.2) 
  2 19 (51.4) 
  3 12 (32.4) 
Receptor de estrógeno  
  Negativo 16 (44.4) 
  Positivo 20 (55.6) 
Receptor de progesterona  
  Negativo 15 (41.7) 
  Positivo 21 (58.3) 
P53  
  Negativo 15 (42.9) 
  Positivo 20 (57.1) 
ERBB2  
  Negativo 24 (66.7) 
  Positivo 12 (33.3) 

* Classificação patológica. 
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5.2  Detecção de células epiteliais em medula óssea 

 

Foi detectada a presença de células metastáticas ocultas na medula 

óssea de 20 pacientes (54.1%). Não observamos associação entre a 

presença de CMO na MO e a dimensão do tumor, o grau histológico do 

tumor, o estado menopausal da paciente, o comprometimento de linfonodos 

(analisado por exame histopatológico), assim como com a expressão de RE 

e de ERBB2 no tumor (tabela 6). 

 

Tabela 06 - Características clínicas de 37 pacientes com câncer de mama, 

de acordo com a presença ou ausência de células metastáticas ocultas na 

medula óssea* 

CÉLULAS METASTÁTICAS 
OCULTAS NA MEDULA ÓSSEA 

 
CARACTERÍSTICAS 

TODAS AS 
PACIENTES 

(N=37) Ausente 
(N=17) 

Presente 
(N=20) 

VALOR 
DE p 

Idade média (anos) 61.0 59.1 60.5 0.670 
PEC - nº (%)    1.00 

Inicial 25 12 (48.0) 13 (52.0)  
Avançado 12 5 (41.7) 7 (58.3)  

Estado menopausal - nº (%)    0.699 
Menacme 14 7 (50.0) 7 (50.0)  
Pós-menopausa 23 10 (43.5) 13 (56.5)  

Tipo histológico - nº (%)    1.00 
Ductal 33 15 (45.5) 18 (54.5)  
Lobular 4 2 (50) 2 (50)  

Grau histológico - nº (%)    0.607 
2 29 14 (48.3) 15 (51.7)  
3 4 1 (25.0) 3 (75.0)  

Comprometimento de 
linfonodos  - nº (%) 

   0.173 

Ausente 13 4 (30.8) 9 (69.2)  
Presente 24 13 (54.2) 11 (45.8)  

RE - nº (%)    0.296 
Negativo 16 6 (37.5) 10 (62.5)  
Positivo 20 11 (55.0) 9 (45.0)  

ERBB2 - nº (%)    0.238 
Negativo 24 13 (54.2) 11 (45.8)  
Positivo 12 4 (33.3) 8 (66.7)  

*Os valores entre parênteses são os percentuais entre todas as pacientes com as características 
especificadas. ¶ Classificação patológica. (Teste de chi-quadrado ou exato de Fisher). 
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5.3  Presença de células metastáticas ocultas na medula óssea em 

tumores de mama (CK 19) 

 

 
 
Figura 05 - Expressão de CK19 após reação com os oligonucleotídeos 
iniciadores internos nas amostras de medula óssea das pacientes com 
câncer de mama.  
NOTA: HB4A – linhagem epitelial de mama normal, MNC – células mononucleares de 
sangue periférico, HL60 – linhagem de células de leucemia promielocítica, CN – controle 
negativo (reação sem amostra).  
 
 

 
 
Figura 06 - Expressão de β-actina após reação com os oligonucleotídeos 
iniciadores nas amostras de medula óssea das pacientes com câncer de 
mama.  
NOTA: HB4A – linhagem epitelial de mama normal, MNC – células mononucleares de 
sangue periférico, HL60 – linhagem de células de leucemia promielocítica, CN – controle 
negativo (reação sem amostra).  
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5.4  Expressão de HP1Hsα,, HP1Hsβ e HP1Hsγ em tumores primários de 

pacientes com câncer de mama 

 

Determinamos a expressão de HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ no tumor 

primário de 37, 36 e 26 pacientes, respectivamente. Não obtivemos 

diferença entre a expressão destes genes quando separados em dois 

grupos, em relação à presença ou ausência de células metastáticas ocultas 

na medula óssea (tabela 7 e figura 7). Da mesma forma, não houve 

diferença na expressão dos genes alvo quando comparada de acordo com a 

presença ou não de comprometimento de  linfonodo axilar por metástase de 

câncer de mama (figura 08). 

 

Tabela 07 -  Expressão de HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ em pacientes de acordo 

com a presença ou ausência de células metastáticas ocultas na medula 

óssea 

 n Média DP p 

HP1Hsα     
 MO - 17 1.93 2.25 
 MO + 20 3.84 5.53 

0.193 

     
HP1Hsβ     
 MO - 17 6.74 6.31 
 MO + 19 6.49 5.86 

0.903 

     
HP1Hsγ     
 MO - 10 24.58 11.14 
 MO + 16 24.91 15.88 

0.955 

NOTA: Teste t Student 
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Figura 07 - Expressão de HP1Hsα ,HP1Hsβ e HP1Hsγ (apresentada em 
Boxplot) em tumores de pacientes com câncer de mama de acordo com a 
presença ou ausência de células metastáticas ocultas na medula óssea. 
Boxplot caracterizando a distribuição e dispersão da variável. A linha vertical 
compreende todos os valores, exceto valores extremos representados por 
símbolos: °, valores entre 1,5 a 3 alturas da caixa e *, valores acima de 3 
alturas da caixa. Na caixa estão representados os percentis 25, 50 e 75. 
 

 
 

Figura 08 - Expressão de HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ (apresentada em  
Boxplot) em tumores de pacientes com câncer de mama de acordo com o 
comprometimento de linfonodos axilares.  
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5.5  Expressão tumoral de HP1Hsα de acordo com a expressão de RE e 

ERBB2 em câncer de mama 

 

A expressão de HP1Hsα foi determinada em tumores de 37 pacientes 

com câncer de mama. Sua expressão foi comparada entre grupos divididos 

segundo os seguintes fatores prognósticos (analisados por imuno-

histiquímica): presença ou ausência de expressão de receptores de 

estrógeno (figura 09) e ERBB2 (figura 10). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre a expressão de HP1Hsα em relação à 

presença ou ausência de expressão de RE e de ERBB2 (tabela 8). 

 

Tabela 08 - Expressão de HP1Hsα em 37 tumores de pacientes com câncer 

de mama de acordo com a expressão de RE e ERBB2 no tumor 

HP1Hsα  

 n Média DP p 
RE     

Negativo 16 1.88 1.63 0.203 
Positivo 20 3.80 5.72  

ERBB2     
Negativo 24 3.57 5.27 0.244 
Positivo 12 1.71 1.61  

Nota: Teste t Student 
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Figura 09 - Expressão de HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ (apresentada em 
Boxplot) em tumores de pacientes com câncer de mama de acordo com a 
presença ou ausência de expressão de receptor de estrógeno. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 10 - Expressão de HP1Hsα, HP1Hsβ e HP1Hsγ (apresentada em 
Boxplot) em tumores de pacientes com câncer de mama de acordo com a 
presença ou ausência de expressão de ERBB2. 
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5.6  Expressão tumoral de HP1Hsβ de acordo expressão de RE e 

ERBB2 em câncer de mama 

 

A expressão de HP1Hsβ foi determinada em tumores de 36 pacientes 

com câncer de mama. Sua expressão foi comparada entre grupos divididos 

segundo a presença ou ausência de expressão de receptores de estrógeno 

(figura 09) e ERBB2 (figura 10). Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre a expressão de HP1Hsβ em relação à expressão de RE. A 

expressão de HP1Hsβ em tumores de pacientes com câncer de mama 

ERBB2 negativos foi maior do que em tumores ERBB2 positivos, diferença 

estatisticamente significativa (p=0.034, Teste t de Student)(tabela 9). 

 

Tabela 09 - Expressão de HP1Hsβ em 36 tumores de pacientes com câncer 

de mama de acordo com a expressão de RE e ERBB2 no tumor 

HP1Hsβ     

 n Média DP p 
RE     
 Negativo 15 6.58 4.96 0.882 
 Positivo 20 6.89 6.82  
ERBB2     
 Negativo 24 7.94 6.59 0.034 
 Positivo 11 4.16 3.47  

Nota: Teste t Student 
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5.7  Expressão tumoral de HP1Hsγ de acordo com a expressão de RE e 

ERBB2 em câncer de mama 

 

A expressão de HP1Hsγ foi determinada em 26 pacientes com câncer 

de mama. Comparando a expressão deste gene em relação à presença ou 

ausência de fatores prognósticos de câncer de mama já citados, não houve 

diferença estatisticamente significativa entre a média de expressão de HP1Hsγ 

quando comparada em relação à presença ou ausência de expressão de RE 

(figura 09) e de ERBB2 (figura 10). Observamos uma tendência de maior 

expressão média de HP1Hsγ em tumores RE negativos em relação a tumores 

RE positivos (p= 0.053, Teste t de Student). (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Expressão de HP1Hsγ em 26 tumores de pacientes com câncer 

de mama de acordo com a expressão de RE e ERBB2 no tumor. 

HP1Hsγ     

 n Média DP p 
RE     
 Negativo 12 30.48 14.22 0.053 
 Positivo 14 19.90 12.25  
ERBB2     
 Negativo 17 24.90 10.63 0.957 
 Positivo 9 24.57 19.66  

Nota:Teste t Student 
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5.8  Correlações da expressão dos genes alvo entre si 

 

A seguir, verificamos se existia correlação entre a expressão dos 

genes analisados entre si. Avaliamos a correlação entre a expressão de 

HP1Hsα, HP1Hsβ  e HP1Hsγ. Observamos que houve correlação positiva entre 

a expressão dos genes HP1Hsα e HP1Hsβ (p=0,022; r=0,380; correlação de 

Spearman), entre a expressão dos genes HP1Hsα e HP1Hsγ (p=0,001; 

r=0,597; correlação de Spearman), assim como entre a expressão dos 

genes HP1Hsβ e HP1Hsγ (p=0,003; r=0,563; correlação de Spearman) 

(figura11). 
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Figura 11 - Correlação entre a expressão dos genes HP1Hsα , HP1Hsβ e 
HP1Hsγ em tumores de pacientes com câncer de mama  entre si. 
NOTA: Correlação de Spearman . HP1Hsα vs. HP1Hsβ (r=0,380; p=0,022), HP1Hsγ vs. 
HP1Hsβ(r=0,563; p=0,003) e HP1Hsγ vs. HP1Hsα(r=0,597; p=0,001).  
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Alguns estudos mostram correlação entre a presença de CMO em MO 

e o prognóstico das pacientes com câncer de mama. Em nossa casuística, 

constituída por 67.6% pacientes em EC inicial (I e II) e 32.4% em EC 

avançado (III) observamos que 54.1% das pacientes apresentavam 

presença de CMO na MO. Por outro lado, Braun e colaboradores (2005) em 

meta-análise recente, que incluiu dados de pacientes em estádio precoce, 

pois 89.6% apresentavam doença pT1-2 e 58% e  23.4% eram pN0 e pN1, 

respectivamente, detectou CMO em MO de 30.6% das pacientes, o qual foi 

fator de pior prognóstico, isto é, associou-se a maior risco de morte . 

Não detectamos associação entre a presença de CMO em MO com 

comprometimento linfonodal regional por metastástase de câncer de mama, 

estadiamento clínico (analisado por exame clínico e histopatológico), estado 

menopausal, tipo histológico, grau histológico ou expressão de RE, ao 

contrário do relato de Braun e colaboradores (2005) que encontraram 

associação entre presença de CMO em MO e maior tamanho tumoral, maior 

freqüência de comprometimento linfonodal, maior grau histológico do tumor 

e ausência de expressão de RE no tumor. Este fato talvez esteja relacionado 

ao número de pacientes analisados em nosso trabalho e na meta-análise, 

que incluiu 4703 pacientes. De acordo com nossos dados, Schindlbeck et al 

(2004) não demonstraram a relação entre a presença de CMO na MO e 
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alguns parâmetros patológicos estabelecidos, tais como tamanho do tumor, 

comprometimento de linfonodos axilares homolaterais pela neoplasia e 

expressão de ERBB2 no tumor primário.  

Pode-se aventar a possibilidade que esta diferença na porcentagem 

de pacientes com doença micrometastática em MO seja atribuída aos 

métodos utilizados, pois utilizamos a técnica de nested RT-PCR para 

detectar a presença de CK, enquanto outros grupos utilizaram a imuno-

citoquímica . Comparando o método da imuno-citoquímica e RT-PCR Benoy 

et al (2004) demonstram excelente correlação entre eles. Estes autores, em 

trabalho posterior, verificaram inclusive que a presença de CMO na MO 

detectada através da expressão de citoqueratina 19 (CK19) por RT-PCR 

está relacionada à sobrevida global das pacientes (Benoy, 2006). 

Outros autores, detectaram a presença de CMO na MO pela presença 

de expressão de CK 19 analisada por nested RT-PCR e observaram recidiva 

precoce em pacientes com MO positiva. Portanto, este método também 

parece ser uma boa opção para a detecção destas células (Jung, 2003). 

Nossa intenção, entretanto, foi determinar se a presença de CMO em 

MO, associa-se a um padrão de expressão gênica tumoral caracterizada por 

repressão gênica. 

Trabalhos de análise da assinatura gênica tumoral sugerem que seu 

fenótipo inicial esteja associado ao comportamento indolente ou agressivo 

da doença. Deste modo, Van´t Veer e colaboradores (2002) ao analisar o 

tumor primário de mama de pacientes sem comprometimento linfonodal 

demonstraram que o perfil gênico ao diagnóstico mostra diferenças entre as 
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pacientes que desenvolveram metástase em 5 anos e aquelas pacientes que 

não desenvolveram a metástase. Logo, o tumor já apresenta características 

associadas ao desenvolvimento da metástase. Entretanto, a presença de 

CMO em MO nem sempre denota o estabelecimento da doença neste sítio, 

pois estas células isoladas podem permanecer quiescentes ou se 

desenvolver em tumor pleno. Portanto, é difícil saber quais as características 

do tumor que irão propiciar o desenvolvimento de metástases à distância. 

Análises de expressão gênica global utilizando a técnica de cDNA 

microarrays demonstraram perfis de expressão gênica diferentes entre o 

tumor primário de pacientes com câncer de mama de acordo com a 

presença ou não de CMO na MO.  

Oitenta e seis genes apresentaram expressão diferencial significativa 

entre tumores de pacientes de acordo com a presença ou ausência de CMO 

na MO. No total, nove destes genes estavam superexpressos e  77  

hipoexpressos em tumores primários de pacientes com câncer de mama que 

apresentavam CMO na MO em relação a tumores de pacientes que não 

apresentavam estas células na MO, sugerindo que  a repressão 

transcricional dos genes parece ser importante para o processo de 

micrometástastase. Os genes que se mostraram diferencialmente expressos 

estavam envolvidos em remodelamento da matriz extracelular, adesão, 

plasticidade do citoesqueleto, e transdução de sinal (em particular as vias de 

RAS e a via de hipóxia induzida por fator 1 alfa (HIF-1α ). Os autores 

também determinaram o perfil de expressão gênica associado com 

metástases linfáticas, isto é, compararam os tumores primários de pacientes 
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de acordo com o comprometimento do linfonodo axilar cuja MO era negativa. 

A análise revelou 44 genes diferencialmente expressos, e o número de 

genes superexpressos (n = 9) foi outra vez menor do que o número de 

genes hipoexpressos em tumores de pacientes LN positivo (n = 35) em 

relação a pacientes com LN negativos. A assinatura específica associada 

com a disseminação linfática foi diferente da assinatura associada à 

presença de CMO na MO, com apenas 9 genes em comum, sugerindo que 

estas duas rotas de disseminação sejam moduladas por diferentes 

determinantes moleculares (Woefle, 2003). Além disso, a assinatura gênica 

associada à presença da CMO na MO e metástase para linfonodo foi 

caracterizada principalmente por repressão transcricional, mas diferentes 

genes foram regulados dependendo do sítio da metástase. Então, a 

presença de CMO na MO é um processo seletivo, com uma assinatura 

molecular do tumor primário específica. 

Portanto, as vias de repressão gênica parecem ativadas em tumores 

com disseminação para medula óssea ou linfonodos. Em estudo prévio de 

nosso grupo, onde foi estudada a expressão diferencial de genes utilizando 

plataforma de cDNA microarray contendo 692 genes, observamos maior 

expressão de HP1Hsγ  em tumores de mama EC III em relação ao tecido 

normal de mama (Folgueira, 2006). Como esta proteína pode estar envolvida 

neste processo de silenciamento investigamos sua expressão tumoral de 

acordo com a presença de células metastática na medula óssea. 

Em nossa casuística, não observamos expressão tumoral diferencial 

destes mediadores de repressão gênica, HP1Hsβ, HP1Hsγ e HP1Hsα em 
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relação à presença de células metastáticas ocultas em medula óssea ou ao 

comprometimento de linfonodos por metástase. Kirchmann e colaboradores 

demonstraram menor expressão de HP1Hsα em linhagens de carcinoma 

mamário com maior potencial invasivo e metastático (1999 e 2000). Além 

disso, a transfecção do gene HP1Hsα em células MDA-MB-231 levou a uma 

menor capacidade de invasão. Estes autores analisaram também a 

expressão imuno-histoquímica de HP1Hsα em seis amostras de carcinoma de 

mama e 9 de sítios metastáticos, principalmente pulmão, demonstrando 

maior expressão da proteína em sítio primário da lesão em relação ao sítio 

metastático. Estes autores realizaram outra forma de abordagem: 

compararam a expressão de HP1Hsα entre sítio primário e metástase, 

enquanto, em nosso estudo, determinamos sua expressão no próprio tumor 

primário em relação à presença de CMO na MO e ao comprometimento 

linfonodal, e neste caso não encontramos associação com a presença de 

micrometástase e metástase regional, respectivamente. Além disso, nós 

analisamos a expressão tumoral do transcrito de HP1Hsα, enquanto 

Kirschmann e colaboradores analisaram sua expressão protéica, sugerindo 

que possa ocorrer uma regulação pós traducional no controle da expressão 

de HP1Hsα em sítio metastático. Nossas pacientes não apresentavam doença 

à distância, logo outra possibilidade é que células tumorais que originam o 

processo micrometastático e de metástase regional não apresentem essas 

alterações de expressão gênica por estar no início do processo de 

disseminação de células tumorais, muitas delas sem a capacidade de formar 

metástase à distância. A metodologia de nosso estudo não permite avaliar 
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as características das células micrometastáticas de modo a julgar suas 

alterações genéticas e compara-lás às células de metástases tumorais. 

Entretanto, o significado da expressão de HP1Hsα em tumores parece 

variável. Wasenius V-M e colaboradores (2003) avaliaram 18 amostras de 

carcinoma papilífero de tireóide utilizando uma plataforma de cDNA 

microarray contendo 1176 genes e a expressão de HP1Hsα mostrou-se 

reduzida a menos de 49% dos seus níveis normais em 83% dos casos. Ao 

contrário, Pomeroy e colaboradores (2002) estudaram o perfil gênico de 34 

amostras de meduloblastoma, tumor maligno neurológico mais freqüente na 

infância e observaram associação entre a maior expressão de HP1Hsα e a 

falência terapêutica.  

Observamos que há correlação positiva entre a expressão de HP1Hsβ, 

HP1Hsγ e HP1Hsαem tumores de mama, genes estes da mesma família. Cada 

membro desta família é codificado por genes localizados em diferentes locus 

cromossômicos, estando HP1Hsα no 12q13.13, HP1Hsβ no 17q21 e HP1Hsγ  no 

7p15.2, eliminando, assim, a possibilidade desta correlação dever-se a uma 

amplificação ou deleção associada à localização dos genes no mesmo locus 

do cromossoma. A região promotora dos genes, assim como fatores que 

regulam a expressão de HP1Hsα ,HP1Hsβ e HP1Hsγ  não estão claros. A região 

promotora do gene HP1Hsα contém sítio USF/ c-myc, ou  E-box que se liga a 

várias proteínas, incluindo membros da família USF e myc. Este sítio perace 

importante na regulação da expressão de HP1Hsα (Norwood, 2004). 

Estudos funcionais indicam que maior expressão de HP1Hsα e HP1Hsβ 

causam redução da associação da telomerase com o telômero e que a 
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hiperexpressão destes genes leva a dano cromossômico espontâneo, 

prolonga o tempo de duplicação, reduz a sobrevivência celular e diminui a 

formação de tumores em camundongos imunossuprimidos, conferindo ainda 

maior sensibilidade a raios ionizantes (Sharma,2003). É possível que os 

tumores com maior expressão de HP1Hsβ e HP1Hsα tenham comportamento 

indolente, apesar disso, estudos de Kirschmann e colaboradores (1999) 

indicam que não ocorra variação da expressão destes genes entre linhagens 

de câncer de mama invasivas (MDA-MB-231) ou não invasivas (MCF-7). 

Observamos maior expressão de HP1Hsβ em carcinomas primários de 

mama sem expressão de ERBB2 . ERBB2 é um proto-oncogene que é 

amplificado ou hiperexpresso em 20 a 40 % dos carcinomas primários de 

mama, dado concordante com o observado na nossa casuística (33.3% dos 

tumores ERBB2+). Estes tumores com hiperexpressão de ERBB2 associam-

se com pior prognóstico. A proteína associada a este gene é considerada 

marcador de recidiva e parâmetro preditivo de resposta ao tratamento com 

trastuzumabe. Por outro lado, os tumores que não expressam ERBB2 

tendem a ser de melhor prognóstico e com menor probabilidade de recidiva. 

Nosso estudo não foi desenhado para avaliar parâmetros de prognóstico, 

mas HP1Hsβ pertence a uma família de proteínas com papel funcional na 

organização da cromatina, em especial na região dos telômeros, cruciais 

para a determinação da estabilidade genômica (Sharma et al., 2003). Pode-

se inferir que sua expressão aumentada em tumores ERBB2 negativos 

indique que HP1Hsβ talvez silencie genes envolvidos em invasão e metástase 

conferindo às pacientes melhor prognóstico. 

____________________________________________________________________ 



Discussão 55

Observamos uma tendência a maior expressão de HP1Hsγ em 

tumores primários de mama que não expressaram RE. A relação de HP1Hsγ 

com a expressão de RE não foi estabelecida, entretanto relata-se que 

HP1Hsα, codificado por gene da mesma família, está envolvido no processo 

de inativação transcricional, associado ao tratamento prolongado com o 

tamoxifeno. (Oliva, 2005). 

Em resumo, detectamos a presença de células metastáticas ocultas 

na medula óssea de 54.1% das pacientes com câncer de mama, mas não 

observamos diferença na expressão tumoral de repressores gênicos da 

família HP1 em relação à presença ou ausência destas células. É possível 

que outros mecanismos estejam envolvidos neste processo. 

 

____________________________________________________________________ 



 

 

7  Conclusões 
 

 

 



Conclusões 57

 

 

 

 

1- Observamos a presença de células metastáticas ocultas na medula 

óssea de 54.1% das pacientes com câncer de mama. 

2- Não observamos diferença na expressão tumoral de repressores 

gênicos da família HP1 em relação à presença ou ausência de células 

metastáticas ocultas na medula óssea.  

3- É possível que outros mecanismos estejam envolvidos no processo de 

disseminação de células metastáticas para a medula óssea. 
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Anexo 

Tabela 11 - Características de pacientes com câncer de mama  

Paciente Idade Smenop pT pN pEC TH G histol RE RP  ERBB2  CK19 MO 
1 48 0 1,5 1 2 1 0 0 0 1 0 
2 57 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1 
3 41 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 
4 49 0 5,5 1 3 1 2 0 0 1 1 
5 55 1 1,5 1 3 1 2 1 1 0 0 
6 75 1 5 0 2 1 2 0 0 0 1 
7 71 1 3 1 2 1 2 1 1 0 0 
8 72 1 8 0 3 1 2 0 1 0 1 
9 75 1 4 0 2 1 2 1 0 1 0 

10 67 1 1,2 1 2 1 2 1 1 0 0 
11 49 1 2,5 1 3 1 3 0 0 0 1 
12 90 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 
13 43 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 
14 56 0 1,5 1 2 1 2 0 1 0 1 
15 69 1 3 1 3 1 2 1 0 0 0 
16 65 1 6 1 3 1 2 1 1 0 0 
17 56 1 1,5 0 1 1 2 1 1 0 1 
18 71 1 5 1 3 1 3 0 1 1 1 
19 70 1 3 0 2 1 2 1 1 0 1 
20 85 1 2,5 0 2 1 2 1 0 0 1 
21 47 0 5 1 3 1 2 1 1 1 1 
22 48 0 2,5 1 2 1 2 1 1 1 1 
23 69 1 1,5 1 2 1 2 0 0 0 1 
24 69 1 3 1 2 1 2 0 0 0 0 
25 45 0 3 0 2 1 2 1 1 1 0 
26 42 0 3,5 1 2 1 3 0 1 0 0 
27 49 0 3,5 1 2 1 0 0 1 0 0 
28 70 1 6 1 3 2 0 0 0 0 0 
29 44 0 4 1 2 1 2 1 1 0 0 
30 81 1 3 0 2 2 2 1 1 1 0 
31 65 1 1,5 1 2 1 2 0 0 0 0 
32 41 0 6 1 3 1 2 1 1 1 0 
33 45 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 
34 63 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 
35 76 1 5 1 3 1 2 1 1 0 1 
36 60 1 3 1 3 1 2 1 1 0 1 
37 80 1 1,5 0 1 2 0 ... ... ... 1 

NOTA: Smenop= estado da menopausa (0- pré-menopausa, 1- pós-menopausa) pT= tamanho do 
tumor de acordo com exame histopatológico. PN= comprometimento de linfonodos  de acordo com 
exame histopatológico (0- sem comprometimento, 1- com compromtimento) pEC= estadiamento 
clínico (classificação patológica). TH= tipo histológico (1- carcinoma ductal, 2- carcinoma lobular). 
G histol= grau histológico. RE= receptor de estrógeno (0- ausência de expressão, 1-presença de 
expressão). RP= receptor de progesterona (0- ausência de expressão, 1-presença de expressão). 
ERBB2. (0- ausência de expressão, 1-presença de expressão). CK19 MO= citoqueratina 19 na medula 
óssea (0-ausência de expressão, 1-presença de expressão). 
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