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RESUMO 

 

As metaloproteinases-2 (MMP-2) e -14 (MMP-14) e o inibidor tecidual de metaloproteinases 
tipo 2 (TIMP-2) participam de modo fundamental na transição epitelial-mesenquimal e 
progressão tumoral-linfonodal de muitos tipos de câncer, inclusive o gástrico. O objetivo 
deste trabalho é avaliar a expressão das três enzimas no carcinoma gástrico e metástases 
linfonodais e suas possíveis participações na progressão tumoral. Foram utilizados 83 casos 
de gastrectomias por câncer gástrico (histotipo intestinal = 53 casos; difuso = 30 casos), e seus 
respectivos linfonodos, dos arquivos do Departamento de Patologia e Medicina Legal/UFC. 
Foi realizado tissue microarray e imunohistoquímica com anticorpo monoclonal anti-MMP-2, 
anti-MMP-14 e anti-TIMP-2, avaliada através dos seguintes escores: 0 = ausência de 
imunomarcação ou raras células marcadas (< 5%); 1 = marcação discreta na maioria (> 50%) 
das células tumorais ou inflamatórias mononucleadas (muitos dos quais identificados como 
macrófagos pelo CD68) ou marcação moderada em minoria de células (< 50%); 2 = marcação 
moderada na maioria (> 50%) das células tumorais ou inflamatórias mononucleadas ou 
marcação intensa em minoria de células (< 50%); 3 = marcação intensa na maioria (> 50%) 
das células tumorais ou inflamatórias mononucleadas. A expressão de MMP-2, MMP-14 e 
TIMP-2 nos mononucleares associados a tumores ocorreu com maior frequência comparada à 
imunomarcação em mononucleares da mucosa normal, com diferença significativa em relação 
a TIMP-2 (40/53 vs 12/26;  *p = 0,0128, teste exato de Fisher). MMP-2 foi muito mais 
presente nas mulheres (p = 0,0248)  enquanto  TIMP-2 ocorreu predominantemente após os 
50 anos (p = 0,0034). A expressão dos três biomarcadores nos carcinomas gástricos primários 
foi muito superior nos mononucleares, em relação às células neoplásicas, sobretudo para a 
MMP-2 (16/46 vs 5/46; *p = 0,0118), que também prevaleceu em mononucleares das 
metástases linfonodais em tumores dos histotipos intestinal e difuso (13/16 vs 4/19; ***p = 
0,0006). Neste estudo, a expressão preponderante dos três imunomarcadores pelos 
mononucleares do conjuntivo reforça o papel central destas células e do microambiente 
tumoral na progressão do câncer gástrico. A maior expressão de TIMP-2 no sítio primário é 
sugestiva do efeito inibitório desta enzima sobre MMP-2 e MMP-14, que parecem participar 
principalmente em fases mais avançadas da progressão tumoral-linfonodal. A MMP-14, 
através dos mononucleares, parece estar mais envolvida na progressão do câncer gástrico 
difuso do que a MMP-2 e seu inibidor tissular. 
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ABSTRACT 

 

The metalloproteinase-2 (MMP-2) and -14 (MMP-14) and the tissue inhibitor of 
metalloproteinases type 2 (TIMP-2) participate in a fundamental way in epithelial-
mesenchymal transition and tumor progression of many cancers, including the gastric ones. 
The aim of this study is to evaluate the expression of three enzymes in gastric carcinoma and 
lymph node metastases and their possible involvement in tumor progression. We utilized 83 
cases of gastrectomy for gastric cancer (intestinal histotype = 53 cases, diffuse = 30 cases), 
and their lymph nodes, from the files of the Department of Pathology and Forensic 
Medicine/UFC. Tissue microarray and immunohistochemistry were performed with 
monoclonal anti-MMP-2, anti-MMP-14 and anti-TIMP-2, evaluated using the following 
scores: 0 = no immunostaining or rare cells (<5%); 1 = discrete staining the majority (> 50%) 
of tumor or inflammatory mononuclear (many of these identified as macrophages by CD68) 
cells /or moderate staining in a minority of cells (<50%), 2 = moderate labeling in the 
majority (> 50%) of tumor cells or mononuclear inflammatory cells/ or strong  marking in a  
minority of cells (<50%), 3 = intense labeling in the majority (> 50%) of tumor cells or 
mononuclear inflammatory cells. The expression of MMP-2, MMP-14 and TIMP-2 in tumor-
associated mononuclear cells occurred more frequently compared to immunolabeling in 
mononuclear cells from normal mucosa, with significant difference in TIMP-2 (40/53 vs 12 / 
26, *p = 0.0128, Fisher's exact test). MMP-2 was far more prevalent in women (p = 0.0248) 
while TIMP-2 occurred predominantly after 50 years of age (p = 0.0034). The expression of 
these three biomarkers in gastric carcinoma was much higher in primary macrophages, in 
relation to neoplastic cells, especially for MMP-2 (16/46 vs 5/46, *p = 0.0118), which also 
prevailed in the macrophages present within  lymph node metastases in tumors of intestinal 
and diffuse type (13/16 vs 4/19, ***p = 0.0006). In this study, the expression of the three 
predominant immunomarkers by mononuclear cells of connective tissue reinforces the central 
role of these cells and the tumor microenvironment in the progression of gastric cancer. The 
higher expression of TIMP-2 in primary tumor is suggestive of the inhibitory effect on this 
enzyme MMP-2 and MMP-14, which mainly seem to participate in more advanced stages of 
tumor progression. The MMP-14 produced by macrophages appears to be more involved in 
diffuse gastric cancer progression than MMP-2 and its tissue inhibitor TIMP-2. 
 
 
 
Keywords: Gastric cancer. MMP-2. MMP-14. TIMP-2. Tumor progression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer Gástrico 

 

O constante crescimento e envelhecimento populacional alteram significativamente a 

distribuição das doenças, gerando impacto, sobretudo, no aparecimento de câncer. O câncer 

de estômago atualmente se destaca como o quarto tumor maligno mais frequente no mundo 

(BRENER; ROTHENBACHER; ARNDT, 2009; FITZGERALD et al., 2010) e representa a 

segunda causa de óbitos por câncer, da qual resulta aproximadamente um milhão de óbitos 

por ano (INCA, 2009). 

De um modo geral, este tipo de câncer é de duas a três vezes mais frequente em países 

em desenvolvimento e acomete mais homens do que mulheres. No Brasil, ainda é considerado 

uma importante causa de morbi-mortalidade e representa um problema de saúde pública 

(RODRIGUES et al., 2005; INCA, 2009). 

Os dados epidemiológicos brasileiros previram para o ano de 2010 uma incidência de 

21.500 mil casos de câncer de estômago, sendo 13.820 entre os homens e 7.680 entre as 

mulheres. Estes valores equivalem a um risco estimado de 14 e 8 casos novos a cada 100 mil 

habitantes para homens e mulheres, respectivamente. Desconsiderando os tumores de pele não 

melanoma, em homens o câncer de estômago é o segundo mais frequente na região Nordeste 

(10/100.000). Para as mulheres, se apresenta como o quarto mais frequente (6/100.000) 

(INCA, 2009). 

Nos últimos anos tem sido verificada uma redução constante das taxas de incidência 

para o câncer gástrico. Tal efeito tem sido atribuído à diminuição nas taxas de prevalência de 

fatores de risco. Desse modo, já foram descritas várias estratégias que se correlacionam com a 

prevenção do câncer de estômago, tais como: mudanças no estilo de vida individual; prática 

de exercícios físicos; não fumar; manter o peso corporal; melhorias no saneamento básico 

assim como na ingestão alimentar, refletida pelo maior consumo de frutas, verduras e 

legumes; redução do uso do sal e nitrosaminas e melhorias nos métodos utilizados para a 

conservação dos alimentos (JAKSZYN; GONZÁLEZ, 2006; TSUGANE; SASAZUKI, 2007; 

INCA, 2009). 

Apesar das melhorias profiláticas, a incidência de câncer de estômago ainda 

permanece elevada. Entre os fatores ambientais relacionados à patogênese do câncer gástrico, 

merece destaque a infecção pelo Helicobacter pylori (KANDULSKI; SELGRAD; 

MALFERTHEINER, 2008). Esta bactéria age sobre a mucosa gástrica, determinando 
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inicialmente, gastrite crônica ativa e, em seguida, gastrite atrófica, metaplasia intestinal, 

displasia e finalmente, câncer de estômago. Os traços genéticos e o estilo de vida podem 

influenciar nesta sequência de lesões durante a carcinogênese gástrica (HAMAJIMA et al., 

2006).  

A cidade de Fortaleza, em particular, mostra uma alta prevalência de infecção por 

Helicobacter pylori quando comparada a outros estados brasileiros, como São Paulo, estando 

tal fato provavelmente relacionado às más condições sanitárias (RODRIGUES et al., 2005). 

 

1.2 Transição Epitelial-Mesenquimal 

 

O desenvolvimento dos organismos multicelulares proporcionou a evolução de células 

especializadas e com uma variabilidade de fenótipos. Quando do início da formação dos 

organismos, uma das mais rudimentares diferenças no fenótipo celular é a distinção entre as 

células epiteliais e mesenquimais. As células epiteliais têm a característica de favorecer a 

coesão célula-célula, tão essencial para manter a integridade e harmonia dos organismos 

multicelulares, além de funcionarem como uma barreira crítica necessária para a 

determinação de um ambiente interno regulado, independente do ambiente externo (SHOOK; 

KELLER, 2003). 

No início do desenvolvimento embrionário dos mamíferos a epitelização ocorre 

durante a compactação da blástula (MULLER, 2001; YAMANAKA et al., 2006). No entanto, 

a evolução de estruturas e funções mais complexas do corpo precisa da flexibilidade 

proporcionada por outro tipo de célula, a mesenquimal. Seguida a epitelização da blástula, o 

mesênquima primário será constituído durante a gastrulação, gerando a primeira distinção 

entre os fenótipos epiteliais e mesenquimais (SOLNICA-KREZEL, 2005). 

A transição epitelial-mesenquimal é um processo que ocorre em muitas espécies 

animais desde as fases decisivas do desenvolvimento embrionário. Durante essa transição, as 

células mesenquimais apresentam um novo estado morfológico mais conveniente para a 

migração em um ambiente extracelular e se ancoram em áreas envolvidas nas interações entre 

o epitélio e as células mesenquimais que propiciam a formação do órgão (THIERY, 2002).  

Durante o desenvolvimento embrionário e fetal, as células epiteliais apresentam um 

arranjo estrutural formado por junções que mantêm a aderência intercelular. Essa arquitetura 

pode estar comprometida na transição epitelial-mesenquimal (TEM) quando ocorre a perda 

das proteínas de junção célula-célula e a expressão de proteínas celulares mesenquimais, 

remodelação da matriz extracelular e, então, a migração (HAY, 2005).  
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O processo contrário, ou seja, a transição mesenquimal-epitelial (TME), também 

ocorre em vários estágios da morfogênese. Esta interconversão entre os fenótipos de células 

epiteliais e mesenquimais proporciona uma maior flexibilidade, em especial durante a 

embriogênese. Ambos são importantes, pois seus mecanismos estão envolvidos na gastrulação 

(SOLNICA-KREZEL, 2005), na formação do sistema nervoso periférico e da crista neural 

(TUCKER, 2004), do sistema músculo-esquelético (DIETRICH et al., 1999), de estruturas 

craniofaciais, como o palato (NAWSHAD; LAGAMBA; HAY, 2004), do coração 

(MERCADO-PIMENTEL; RUNYAN, 2007) e foram também descritos na ontogênese renal 

(THIERY, 2002; CHAFFER; THOMPSON; WILLIAMS, 2007; CHOI; DIEHL, 2009). 

Além disto, a TEM é um processo necessário durante o desenvolvimento da 

cicatrização de feridas, bem como da fibrose (ZEISBERG; KALLURI, 2004; LIU, 2010) e da 

metástase do câncer (LÓPEZ-NOVOA; NIETO, 2009).  

A TEM e TME podem ser consideradas processos morfogenéticos que ocorrem 

através de muitas vias de transdução de sinais que regulam eventos transcricionais e pós-

translacionais, resultando em novos fenótipos celulares (HUBER; KRAUT; BEUG, 2005; 

THIERY; SLEEMAN, 2006). 

Das várias vias de sinalização comuns ao desenvolvimento e a progressão tumoral 

citamos a do fator de crescimento de hepatócitos (HGF), fator de crescimento fibroblástico 

(FGF), entre outras. Todavia, a via do fator de crescimento transformante β (TGF-β) é a maior 

indutora da TEM. Além de estar presente durante o desenvolvimento embrionário, esta via 

induz a TEM durante a progressão do câncer em modelos murinos in vivo. Os sinais da via 

TGF-β fosforilam as proteínas citoplasmáticas Smad que se ligam à cromatina nuclear e 

regulam a expressão de genes que exercem papéis importantes no controle da proliferação 

celular, diferenciação (incluindo TEM), apoptose e migração celular (MASSAGUÉ; 

SEOANE; WOTTON, 2005; MOUSTAKAS; HELDIN, 2007). 

A TEM, tão importante no processo de desenvolvimento embrionário, também está 

associada aos tumores. As células modificadas no contexto da TEM apresentam capacidade 

migratória e fazem uso de componentes da matriz extracelular (MEC), como as fibras 

colágenas, para invadir localmente o conjuntivo, alcançar a parede endotelial dos vasos 

sanguíneos e iniciar o processo de invasão vascular (WANG et al., 2005). Esta transição 

ocorre durante o processo de invasividade tumoral e metástase e pode participar da 

proliferação descontrolada que leva à expansão tumoral (HAY, 2005; HUBER; KRAUT; 

BEUG, 2005; THIERY; SLEEMAN, 2006). 
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Estas observações implicam na possível facilidade que as células tumorais têm para 

reativar propriedades características de desenvolvimento que podem contribuir para a 

carcinogênese a partir da indução da proliferação acelerada, evasão da apoptose e resistência à 

senescência. Portanto, a reativação de programas de desenvolvimento, como a TEM, pode 

favorecer a disseminação e metástase de células malignas e, dessa forma, representar um 

importante mecanismo de progressão tumoral (MICALIZZI; FARABAUGH; FORD, 2010).  

Demorou um tempo para que a TEM pudesse ser considerada como um mecanismo 

passível de favorecer a progressão tumoral. Um dos principais motivos para isso foi entender 

que a grande diversidade de organização celular observada em tumores humanos torna 

praticamente impossível distinguir a TEM sem ambigüidade (THIERY, 2002). 

A correlação da TEM com a progressão tumoral pode ser embasada em alguns 

mecanismos, dentre eles a perda da expressão da caderina-E. Esta proteína é uma das 

responsáveis pela manutenção de junções estáveis entre as células e pelo fenótipo epitelial 

(THIERY, 2002). Sua grande importância pode ser evidenciada quando da utilização, em 

cultura de células, de anticorpos anti-caderina-E, que podem alterar esses contatos e favorecer 

um fenótipo mesenquimal (IMHOF et al., 1983). 

Na maior parte dos casos, mecanismos epigenéticos, como a repressão da transcrição e 

a promoção da hipermetilação, são os responsáveis pela redução ou supressão desta proteína 

durante a progressão do carcinoma. Além disto, eventualmente, o gene da caderina-E sofre 

mutação, de que resulta ausência ou redução da síntese desta proteína ou a expressão de 

moléculas protéicas não-funcionais (BERX et al., 1995; HAJRA; JI; FEARON, 1999; 

TAMURA et al., 2000). Alterações na expressão de caderina-E são relatadas, principalmente, 

em carcinomas lobulares da mama (BERX et al., 1995; BERX et al., 1998) e carcinomas 

gástricos difusos (ODA et al., 1994; BECKER et al., 1994). 

Dessa forma, a TEM pode ser vista como um processo morfogenético, ou de 

diferenciação, com a capacidade de formar novos tipos tissulares. Além disso, pode contribuir 

para a patogênese do câncer metastático (HUBER; KRAUT; BEUG, 2005; THIERY; 

SLEEMAN, 2006; LOPEZ-NOVOA; NIETO, 2009). 

Além de todas estas interações moleculares supracitadas, as células modificadas 

durante a TEM interagem com outros tipos celulares, por exemplo, aumentando o número de 

células mioepiteliais associadas ao tumor, que são importantes na regulação da matriz 

extracelular e fornecem vários fatores de crescimento, citocinas e quimiocinas que modificam 

o microambiente tumoral favorecendo a progressão maligna (RADISKY; KENNY; 

BISSELL, 2007). 
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Um dos eventos da TEM é a perda da polaridade apical-basal, na qual as células 

passam a apresentar uma polaridade invertida, o que lhes permite migrar de forma direcional. 

Paralelamente, tais células elevam a expressão e a atividade de proteases extracelulares, como 

as MMPs, permitindo a degradação de proteínas da matriz extracelular e favorecendo a 

migração, assumindo então um comportamento invasivo (MOUSTAKAS; HELDIN, 2007).  

Este é um processo complexo e de múltiplas fases que determina os resultados da 

TEM a partir de uma rede de alterações na regulação da transcrição, na qual a expressão do 

gene epitelial é reprimida e dá lugar a ativação da expressão de genes mesenquimais. 

Realmente, muitas famílias de fatores de transcrição, incluindo a família Snail, agem em 

conjunto para controlar o processo de TEM (PEINADO; OLMEDA; CANO, 2007) e, 

enquanto reduzem a expressão dos genes epiteliais, as proteínas Snail ativam a expressão 

mesenquimal de fibronectina e vitronectina (CANO et al., 2000; OLMEDA et al., 2007), 

caderina-N, proteínas da matriz extracelular como colágeno tipo III e V (MORENO-BUENO 

et al., 2006) além de proteínas relacionadas à migração e invasão, como RhoB, o inibidor -1 

do ativador de plasminogênio e as MMPs (BARRALLO-GIMENO; NIETO, 2005; OLMEDA 

et al., 2007). Os efeitos associados à proteína Snail podem ser indiretos e envolvem outros 

fatores de transcrição, como Est-1, o qual tem sido proposto como mediador da indução da 

expressão de MMP-2 (TAKI et al., 2006). 

 

1.3 Metaloproteinases 

 

A MEC é uma complexa rede estrutural composta por proteínas, proteoglicanos e 

glicoproteínas e tem um papel vital no suporte e na regulação do epitélio (AL-DASOOQI et 

al., 2009) sendo a principal determinante da arquitetura tecidual por promover uma barreira 

mecânica para a invasão celular (MUNSHI; STACK, 2006). A matriz extracelular é composta 

pela matriz intersticial e pela membrana basal, e apresenta importante papel na regulação 

tecido conjuntivo-célula (AL-DASOOQI et al., 2009). 

Metaloproteinases (MMPs) são um grupo de endopeptidases zinco-dependentes (por 

isso, o prefixo “metalo”) encontradas em todos os organismos (RA; PARKS, 2007; AL-

DASOOQI et al., 2009). São divididas em subfamílias, descritas a partir da relação 

evolucionária e estrutural de seu domínio catalítico (RA; PARKS, 2007). Atualmente, 

compreendem um grupo composto por 25 integrantes, dos quais 24 podem ser encontrados 

em mamíferos. Foram descritas pela capacidade em degradar a MEC e desempenham um 

grande papel em sua homeostase (AL-DASOOQI et al., 2009). 
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   Quadro 1 – Designações e substratos das MMPs 
Designação 

das MMPs 

Outras 

Nomenclaturas 

Substrato de 

colágeno degradado 

Outros substratos 

degradados 

MMP-1 Colagenase -1, 

Colagenase de 

Fibroblastos, Colagenase 

Intersticial, ColA, ColB 

I, II, III, VI, VII, X Agrecana, Fibronectina, Gelatina, 

Laminina, Proteoglicano, 

Vitronectina, α-2-macroglobulina, α-

1-antiquimiotripsina 

MMP-2 Gelatinase-A, 72 kDA, 

Colagenase tipo IV 

I, III, IV, V, VII, X, 

XI, XIV 

Agrecana, Elastina, Fibronectina, 

Gelatina, Laminina, Proteoglicano, 

Vitronectina, Decorina, Fibrilina, 

CCL-7, CXCL-12, Plasminogênio, 

precursor do TNF, pro-TGF-β 

MMP-3 Estromelisina-1, 

Transina-1 

III, IV, IX, X, XI Agrecana, Elastina, Fibronectina, 

Gelatina, Laminina, Proteoglicano, 

Vitronectina, Decorina, Fibrilina, 

Caderina-E, Plasminogênio 

MMP-7 Matrilisina, PUMP, 

Metaloproteinase uterina 

IV, X Agrecana, Elastina, Fibronectina, 

Gelatina, Laminina, Caseína, 

Proteoglicano, Vitronectina, 

Decorina, Fibrilina, Faz ligante 

(CD95L), Caderina-E, Plasmina 

MMP-8 Colagenase-2, 

Colagenase neutrofílica 

I, II, III, V, VII, VIII Agrecana, Elastina, Fibronectina, 

Gelatina, Laminina, CXCL5 de 

camundongo 

MMP-9 Gelatinase B, 92 kDA, 

Colagenase tipo IV 

IV, V, VII, X, XIV Agrecana, Elastina, Gelatina, 

Fibronectina, Decorina, Fibrilina, 

Fibrina, TGF-β1 latente, VEGF 

latente, precursor do TNF, pro IL-1β, 

IL-8, IL-2Rα (CD25) 

MMP-10 Estromelisina-2, 

Transina-2 

III, IV, V, IX, X Agrecana, Elastina, Fibronectina, 

Gelatina, Laminina, Proteoglicano,  

MMP-11 Estromelisina-3 - Proteína ligada ao fator de 

crescimento semelhante à insulina, 

Inibidor da proteinase α-1 

MMP-12 Metaloelastase I, IV Agrecana, Elastina, Fibronectina, 

Gelatina, Laminina, Proteoglicano 

(especialmente heparina e sulfato de 

condroitina), Laminina, Fibrilina, 

TNF latente, Plasminogênio 

MMP-13 Colagenase-3 I, II, III, IV, VII, IX, 

X, XIV 

Agrecana, Fibronectina. Gelatina, 

Fibrilina, Inibidor do ativador de 

plasminogênio 
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Designação 

das MMPs 

Outras 

Nomenclaturas 

Substrato de 

colágeno 

degradado 

Outros substratos 

degradados 

MMP-14 MMP-14 I, II, III Agrecana, Fibronectina, Gelatina, 

Fibrina, Syndecan-1, CD44, fator 

XII, α2-macroglobulina, pro-TNF, 

TGF-β latente 

MMP-15 MT2-MMP - Agrecana, Fibronectina, Gelatina, 

Laminina, Fibrina 

MMP-16 MT3-MMP III Fibronectina, Fibrina, Vitronectina, 

Laminina, Gelatina, Syndecan-1 

MMP-17 MT4-MMP - Fibrilina, Fibronectina, Precursor do 

TNF-α 

MMP-18 Colagenase-4 I - 

MMP-19 RASI 1 I, IV Fibronectina, Gelatina, Laminina,  

MMP-20 Enamelisina - Agrecana, Amelogenina 

MMP-21 Xenopus MMP - - 

MMP-22 Embrião MMP - Caesina, Gelatina 

MMP-23 CA-MMP - Gelatina 

MMP-24 MT5-MMP - Gelatina 

MMP-25 Leucolisina, MT6-MMP IV Gelatina, Caseína, Fibronectina, 

Substrato da TACE (enzima 

conversora do TNF-α) 

MMP-26 Endometase, Matrilisina-2 IV Fibronectina, Gelatina 

MMP-27 - - - 

MMP-28 Epilisina - Caesina 
 

    Adaptado de WEBSTER; CROWE, 2006. Para maiores detalhes ver as referências PARKS; WILSON; LOPEZ- 

    BOADO, 2004 e STERNLICHT; WERB, 2001. 

 

 

Recentemente foram atribuídas várias funções a estas peptidases, que incluem: 

regulação do crescimento celular, desencadeamento da liberação de fatores de crescimento, 

regulação da apoptose, alteração da motilidade celular, interferência na resposta imune e 

modulação da bioatividade de citocinas e quimiocinas (HIJOVA, 2005; AL-DASOOQI et al., 

2009).  

Elas participam de processos fisiológicos como a ovulação, maturação dos 

espermatozóides, desenvolvimento do folículo piloso e da glândula mamária, assim como na 

implantação do embrião, crescimento neural, alongamento ósseo, angiogênese, involução 
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uterina, menstruação, formação do esmalte e o processamento e apresentação de antígenos. 

Todavia, uma desregulação nos níveis ou no controle das MMPs pode levar a processos 

patológicos (incluindo migração e crescimento tumoral, artrite, cirrose e fibrose) e doenças 

(como glaucoma, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla e demência associada ao 

HIV-1) (PARKS; WILSON; LOPEZ-BOADO, 2004; ELKINGTON; O’KANE; 

FRIEDLAND, 2005; HASHIZUME, 2007). 

Outras atividades também estão relacionadas às MMPs, como eventos proteolíticos no 

desenvolvimento fetal e remodelação do tecido normal, assim como cicatrização de feridas e 

inflamação (HIJOVA, 2005). Atualmente, acredita-se que cerca de 28 metaloproteinases 

desempenham  essas funções  (AL-DASOOQI et al., 2009). 

As MMPs têm uma estrutura característica de vários domínios que geralmente são 

constituídas por um pró-domínio, um domínio catalítico, uma região em dobradiça e um 

domínio hemopexina (VISSE; NAGASE, 2003). O peptídio sinal direciona sua secreção na 

célula, enquanto o propeptídio é indispensável para a manutenção da pro-MMP em sua forma 

latente, já o domínio catalítico contém o local de ligação ao Zn2+ altamente conservado. Além 

destas, existe a região em dobradiça rica em prolina que se liga do domínio catalítico ao 

domínio semelhante à hemopexina no C-terminal, o qual determina o substrato específico da 

MMP e medeia as interações com os inibidores endógenos (OVERALL, 2002). 

De acordo com os substratos específicos que degradam na MEC, as MMPs foram 

divididas em cinco classes: colagenases, gelatinases, estromelisinas, elastases e MMP tipo-

membrana. A maioria das MMPs são normalmente expressas em baixos níveis nos tecidos. 

Sua atividade está condicionada à regulação, através de transcrição, ativação de precursores 

zimogênicos (pós-tradução), assim como pelos inibidores teciduais das metaloproteinases 

(TIMPs). Todavia, quando há a necessidade de remodelação da matrix extracelular após uma 

injúria, as MMPs são ativadas e aumentam sua expressão (AL-DASOOQI et al., 2009). 

As MMPs podem ser classificadas pelas diferenças apresentadas em suas estruturas e 

pelo substrato de preferência. Assim sendo, os três principais grupos funcionais são as 

colagenases intersticiais (MMP-1, -8, -13 e -18) que clivam preferencialmente colágeno tipo I, 

II e III; as gelatinases (MMP-2 e -9), as quais são conhecidas como colagenases tipo IV; e as 

estromelisinas (MMP-3, -10 e -11) que têm especificidade pela laminina. Um outro grupo 

inclui as MMPs tipo-membrana [MMP-14 (MMP-14), MMP-15 (MT2-MMP), MMP-16 

(MT3-MMP), MMP-17 (MT4-MMP), MMP-24 (MT5-MMP) e MMP-25 (MT6-MMP)], 

matrilisinas (MMP-7 e -26), a elastase MMP-12, e outras (MMP-19, -20, -23 e -28) 

(WEBSTER; CROWE, 2006). 
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Essas peptidases são sintetizadas por alguns tipos celulares, como mononucleares, 

neutrófilos, fibroblastos e células epiteliais. Elas são secretadas como zimogênios e, no espaço 

extracelular, convertidas em sua forma ativa. Uma MMP latente pode obter atividade 

catalítica através de uma alteração na interação thiol-Zn2+. Além disso, é importante ressaltar 

que as MMPs funcionam em co-participação para criar uma cascata de ativação, onde uma 

MMP ativada tem a capacidade de catalisar a ativação de outros zimogênios de MMP (AL-

DASOOQI et al., 2009). 

A estimulação de monócitos e mononucleares gera, no meio intracelular, transdução 

de sinal, ativação ou inibição transcricional, processamento de RNAm, assim como a 

produção de MMP ligada à membrana e secreção de pró-MMP, que após a remoção do 

propeptídio dominante, é ativada e pode exercer a atividade enzimática. A clivagem do 

substrato é dependente tanto da localização da MMP (se é secretada ou ligada à membrana) 

quanto da disponibilidade de substrato (WEBSTER; CROWE, 2006). 

As MMPs são altamente reguladas em vários níveis, como transcrição e modificações 

pós-translacionais, por inibidores exógenos e dependem também da variabilidade do 

microambiente tissular. Todavia, a maioria das MMPs não são expressas constitutivamente e, 

desse modo, requerem ativação celular por transcrição. Este evento pode ser estimulado 

através de interações célula-célula ou célula-matriz e por citocinas, fatores de crescimento e 

quimiocinas (YONG et al., 2001).  

 

1.4 Inibidores Teciduais de Metaloproteinases – TIMPs 

 

Em mamíferos, todos os TIMPs possuem dois domínios distintos e cada um tem a 

conformação estabilizada por três pontes dissulfeto, sendo um domínio N-terminal composto 

de 125 resíduos de aminoácidos e um domínio C-terminal com cerca de 65 resíduos de 

aminoácidos (WILLIAMSON et al., 1990). Os quatro TIMPs humanos são aproximadamente 

40% idênticos em sequência, e o par mais similar é TIMP-2 e TIMP-4, sendo 50% idênticos 

na sequência (GOMIS-RÜTH et al., 1997). 

Os TIMPs, inibidores endógenos das MMPs, são reguladores importantes na 

renovação da MEC, remodelação tecidual e comportamento celular, além de serem 

produzidos pelas mesmas células que secretam as MMPs. São quatro os membros de sua 

família: TIMP-1, -2, -3 e -4; e todos têm a habilidade de inibir as MMPs. Esta família está 

amplamente distribuída no reino animal e é estruturalmente diversa (BREW; NAGASE, 

2010). Entretanto, os TIMPs 1 e 2 parecem desempenhar um papel mais ativo, pois são 
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capazes de inibir as atividades de todas as MMPs conhecidas. Tal inibição é feita pela 

formação de um complexo 1:1 com o local catalítico das MMPs (AL-DASOOQI et al., 2009).  

Em termos gerais, os quatro TIMPs humanos são inibidores de amplo espectro das 23 

MMPs conhecidas, todavia existem algumas diferenças na especificidade entre eles. O TIMP-

1 apresenta uma atividade de inibição mais restrita que os outros três TIMPs, tendo uma 

afinidade relativamente baixa para as MMPs tipo membrana (MT-MMP), MMP-14, MMP-

16, MMP-19 e MMP-24 (NAGASE; MURPHY, 2008). Além destas, existem outras 

diferenças sutis quanto à afinidade dos TIMPs pelas MMPs. Por exemplo, os TIMPs-2 e -3 

são inibidores mais fracos do que a TIMP-1 para a MMP-3 e MMP-7, em contraste com as 

suas afinidades por outras MMPs (HAMZE et al., 2007). 

Além de sua capacidade em inibir as metaloproteinases, os TIMPs apresentam outras 

atividades biológicas, como estimular a proliferação celular, efeito anti-angiogênico, atividade 

pró- e anti-apoptótica e plasticidade sináptica, muitas das quais independem da inibição das 

metaloproteinases (STETLER-STEVENSON, 2008b; BREW; NAGASE, 2010). 

Os TIMPs também inibem vários membros da família ADAMs (A Desitegrin And 

Metalloproteinases) e ADAMTS (A Desitegrin And Metalloproteinases with Thrombospondin 

motifs) (KASHIWAGI, et al., 2001; WANG, et al., 2006; JACOBSEN et al., 2008). As 

metaloproteinases ADAMs são uma família de 21 enzimas (das quais 13 são proteases 

funcionais) ligadas à membrana contendo desintegrina,  ricas em cisteína, que diferem das 

MMPs na estrutura de domínio e são altamente divergentes nas sequências de domínios 

catalíticos (EDWARDS; HANDSLEY; PENNINGTON, 2008). Já as ADAMTS são uma 

família de 19 proteínas secretadas com o domínio de desintegrina e um número variável de 

trombospondina tipo 1 (PORTER et al., 2005). Os TIMPs-1, -2, -3 e -4 inibem as ADAM10, 

12, 17 e 28, respectivamente (AMOUR et al., 2000; LEE; RAPTI; MURPHY, 2005; 

JACOBSEN et al., 2008). 

Os TIMPs-1, -2 e -4 são secretados, enquanto o TIMP-3 é o único membro da família 

que é exclusivamente ligado à MEC; o TIMP-4 é encontrado principalmente no tecido 

vascular. O desequilíbrio entre os TIMPs e as MMPs pode levar a uma degradação excessiva 

dos componentes da MEC (OSMAN et al., 2002). 

Os complexos dos TIMPs com as pró-MMPs são estabilizados por interações entre os 

domínios C-terminal dos TIMPs com os domínios hemopexina dos zimogênios. As interações 

dos TIMPs com as pró-MMPs são relativamente específicas, sendo os TIMPs-2, -3 e -4 com a 

pró-MMP-2 e o TIMP-1 e -3 com a MMP-9 (NAGASE; MURPHY, 2008). Como as 

interações desses complexos não envolvem o domínio N-terminal do TIMP, tais complexos 
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passam a ser capazes de interagir com uma segunda molécula de MMP. Entretanto, com 

exceção do complexo pró-MMP-2/TIMP-2, esse significado funcional ainda é incerto 

(BREW; NAGASE, 2010).  

A ação dos TIMPs é usualmente voltada para a inibição da atividade de MMPs, mas 

também podem ser requeridos na ativação das mesmas, como acontece com o TIMP-2 na 

ativação da MMP-2 (GOMEZ et al., 1997). 

 

   Quadro 2 – Resumo das propriedades gerais dos quatro TIMPs humanos. 
Propriedade TIMP-1 TIMP-2 TIMP-3 TIMP-4 

Inibição das MMPs 
Fraca para MMP-

14, -16, -19 e -24 
Todas Todas Maioria 

Outras inibições 

relacionadas 

às MMPs 

ADAM10 ADAM12 

ADAM10, 12, 17, 

28 e 33; 

ADAMTS-1,  

-4 e -5, ADAMTS-

2 (fracamente) 

ADAM17 e 28, 

ADAM33 

(fracamente) 

Efeitos 

Apoptóticos 
Negativo Negativo / Positivo Positivo - 

Angiogênese Negativo Negativo Negativo Negativo 

    Adaptado de BREW; NAGASE, 2010 

 

A interação de TIMP-2 com a pró-MMP-2 é parte do mecanismo de ativação da 

própria pró-MMP-2. É neste processo que a MMP-tipo membrana-1 (MMP-14, MT-MMP-1 

ou MMP-14) desempenha um importante papel, pois o domínio catalítico da MMP-14 

interage com o complexo pró-MMP-2/TIMP-2 através do domínio N-terminal do TIMP-2 e 

forma um complexo ternário ligado à membrana celular. Nenhum componente deste 

complexo é proteoliticamente ativo, todavia a ativação da pró-MMP-2 é desencadeada pela 

clivagem de seu pró-domínio por uma segunda molécula de MMP-14. Tal processo é 

facilitado pela interação entre duas moléculas de MMP-14 através de seus domínios de 

hemopexina (ITOH et al., 2001). A ativação é finalmente completada pela clivagem autolítica 

de MMP-2 (ATKINSON et al., 1995). 

A atividade descontrolada das MMPs, ADAMs e ADAMTS vem sendo associada a 

muitas doenças em seres humanos, como a osteoartrite, artrite reumatóide, encefalomielite, 

doenças cardíacas, pulmonares, renais e o câncer. Sendo assim, tais proteases passam a ser 

alvos interessantes para o desenvolvimento de inibidores específicos com efeito potencial para 

aplicações clínicas. Ao mesmo tempo, essas metaloproteinases geralmente compartilham 
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estruturas semelhantes de sítios ativos e apresentam inúmeros papéis-chave em importantes 

processos biológicos. Tal motivo pode ser um dos responsáveis pela falta de sucesso em 

ensaios clínicos de inibidores sintéticos de MMPs (MILNER; CAWSTON, 2005). 

Naturalmente, os TIMPs são inibidores de amplo espectro, em especial para as MMPs, 

todavia apresentam grande interface de interações que diferem de acordo com as 

metaloproteinases. Desse modo, outra abordagem alternativa para a terapêutica de doenças 

relacionadas às MMPs poderia ser a utilização de TIMPs com limitações específicas quanto a 

sua capacidade inibitória (IYER et al., 2007; MASKOS et al., 2007; WISNIEWSKA et al., 

2008). 

Além disso, o TIMP-2 também tem atividade na promoção do crescimento celular 

sobre muitos tipos celulares (HAYAKAWA et al., 1994), incluindo células mesenquimais 

durante a morfogênese renal (BARASCH et al., 1999). Esses efeitos são independentes da 

inibição das MMPs, porque nos TIMPs em que falta atividade inibitória das MMPs, seja por 

mutações ou por redução e alquilação, há a manutenção da atividade promotora do 

crescimento celular (CHESLER et al., 1995).  

Wang e colaboradores, em 2002, investigaram os eventos celulares associados com o 

crescimento celular induzido por TIMPs e encontraram que ambos os TIMPs -1 e -2 possuem 

os níveis de Ras-GTP aumentados, todavia utilizam diferentes vias sinalizadoras: TIMP-1 

ativa a via MAPK (mitogen activated protein kinase), enquanto a sinalização de TIMP-2 é 

mediada pela ativação da proteína quinase A, que está diretamente envolvida na formação do 

complexo Ras/PI3-K (phosphoinositide 3-kinase). Tais fatos sugerem que TIMP-1 e TIMP-2 

possuem receptores distintos. Estudos mostram que TIMP-1 se liga ao CD63 (JUNG et al., 

2006) e TIMP-2 à integrina α3β1  (SEO et al., 2003), sendo estas interações encontradas na 

inibição da apoptose e no retardo do crescimento celular, respectivamente. 

Recentemente, D’Alessio e colaboradores (2008) sugeriram que a atividade do TIMP-

2 sobre o crescimento celular se dá através de sua ligação ao MMP-14 sobre a superfície 

celular e subsequente ativação extracelular regulada por quinase (ERK1/2). Todavia, são 

necessários mais estudos para melhor esclarecer o entendimento dos mecanismos pelos quais 

o sistema TIMP-2/MMP-14 promove a proliferação celular. 

Isso pode ser verificado a partir da afirmativa de que o TIMP-2 se correlaciona com a 

supressão da proliferação celular estimulada por fator de crescimento quando em 

concentrações nanomolares, semelhante às concentrações que promovem o crescimento 

celular. Foi mostrado que esse efeito supressor é mediado pela ativação de adenilato ciclase, 

aumento dos níveis intracelulares de AMPc e a ativação da proteína tirosina fosfatase SH2-1 
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(SHP-1) que atenua a atividade dos receptores do fator de crescimento (HOEGY et al., 2001) 

e inibe a ativação da MAPK p42/44 (SEO et al., 2008). 

Seo e colaboradores, em 2003, identificaram a integrina α3β1 como receptor da TIMP-

2 e relacionaram a proliferação celular endotelial estimulada pelo FGF-2 ou pelo VEGF-A 

com a inibição através de interações da TIMP-2 com esta integrina. Isso resulta na 

transferência de SHP-1 associado à integrina β1 para o receptor de VEGF ou FGF e na sua 

desfosforilação. Além disso, a TIMP-2 ainda atua no ciclo celular impedindo o crescimento 

das células endoteliais em G1 através da síntese de novo da p27KIP1, que está relacionada à 

inibição das quinases dependentes de ciclinas (CDK2 e CDK4) e consequente 

hipofosforilação da proteína retinoblastoma (SEO et al., 2006). 

Os quatro TIMPs também apresentam atividade anti-angiogênica. Algumas MMPs, 

em particular as gelatinases e a MMP-14, estão envolvidas tanto na migração de células 

endoteliais como na formação dos capilares, e a inibição das MMPs pelos TIMPs pode 

prevenir a angiogênese. Além disso, os TIMPs -2 e -3 também mostram atividade anti-

angiogênica, independente de sua capacidade inibitória de MMPs (HANDSLEY; 

EDWARDS, 2005). 

Esta atividade anti-angiogênica do TIMP-2 é mediada através de sua interação com a 

integrina α3β1. Feldman e colaboradores, em 2004, mostraram que, em células de câncer de 

cólon em camundongos, a super-expressão de TIMP-2 inibiu a angiogênese e o crescimento 

tumoral in vivo através da super regulação da fosfatase MAPK-1, que desfosforila p38 

MAPK, e esta é uma molécula envolvida na proliferação e migração de células endoteliais. 

Outrossim, a TIMP-2 aumenta a expressão de RECK (the reversio- inducing-cysteine-rich 

protein with Kazal motif) que é uma proteína ancorada a membrana com atividade inibitória 

para MMP-2, MMP-9, MMP-14 e ADAM10 (OH et al., 2001; MURAGUCHI et al., 2007). O 

aumento da expressão de RECK é associado com a inibição da migração de células 

endoteliais (OH et al., 2004). 

Os TIMPs foram inicialmente caracterizados como inibidores de MMPs, todavia os 

estudos mostram que seus espectros de inibição são muito amplos e abrangem uma série de 

ADAMs e ADAMTS. Tais características geram uma oportunidade para empregar métodos 

de mutação com o intuito de alterar as suas especificidades inibitórias. Os TIMPs demonstram 

uma função reguladora na renovação da MEC por inibirem as atividades das MMPs, mas em 

outras situações ainda não está claro se as especificidades dos TIMPs alteram o catabolismo 

da MEC ou exercem efeitos diretos sobre as células (BREW; NAGASE, 2010). 
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1.5 MMPs e Câncer 

 

 A ruptura da arquitetura tecidual que acompanha a liberação de células invasivas do 

tumor primário envolve a modulação reversível da matriz-célula e do contato célula-célula, 

rearranjo do citoesqueleto e a aquisição de um potencial proteolítico aumentado. Esta 

atividade proteolítica é bastante importante e está presente em vários estágios da cascata 

metastática, incluindo a ruptura de interações entre as células epiteliais, migração e invasão 

através de barreiras físicas, tais como o endotélio, o mesotélio e a membrana basal subjacente 

assim como para a subsequente angiogênese mediada pelo tumor (MUNSHI; STACK, 2006). 

As células tumorais usam esta maquinaria proteolítica para migrarem através da densa 

barreira de matriz extracelular e se disseminarem tanto localmente quanto à distância. Essa 

hipótese foi apoiada pela abundante quantidade de substratos da matriz que são degradados 

pelas MMPs, assim como pela grande expressão celular dessas enzimas tanto in vitro quanto 

in vivo. As células malignas têm a capacidade de produzir várias proteinases extracelulares 

com atividades direcionadas contra as proteínas da MEC, moléculas de adesão e outras 

proteínas associadas à superfície. As MMPs são enzimas predominantes entre essas 

proteinases (MUNSHI; STACK, 2006; ROSENTHAL; MATRISIAN, 2006). 

 Estas enzimas participam do crescimento de tumores primários no foco metastático 

através da ativação de fatores de crescimento. A correlação das MMPs com a angiogênese 

tumoral se dá pela mobilização ou ativação do fator de crescimento fibroblástico básico, fator 

de crescimento transformante beta ou fator de crescimento do endotélio vascular 

(DeCLERCK et al., 2004). 

 O controle rigoroso da proteólise pericelular é essencial para a manutenção da 

integridade tissular e da homeostasia. Desse modo, vários mecanismos estão envolvidos na 

regulação tanto do controle sistêmico como da atividade altamente localizada dessas 

proteinases (STERNLICHT; WERB, 2001). 

A atividade das MMPs remove as barreiras físicas para a migração e afrouxa as 

restrições da matriz, favorecendo alterações mecânicas na geometria celular e possibilitando 

as respostas proliferativas necessárias para a maior eficiência da metástase (HOTARY et al., 

2003). 

 Contudo, a maioria das MMPs peritumorais são sintetizadas pelas células do 

hospedeiro, tais como fibroblastos, células endoteliais e células inflamatórias ao invés das 

próprias células tumorais (ROSENTHAL; MATRISIAN, 2006). 
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No contexto que permeia as interações célula-matriz, estão envolvidas as integrinas, 

uma família de receptores de glicoproteína heterodimérica transmembrana, compostas por 

uma subunidade α e outra β (YAMADA; MIYAMOTO, 1995). Estas glicoproteínas podem 

influenciar diversos processos, incluindo a adesão celular, a transdução de sinais 

transmembrana e a organização do citoesqueleto, estando às alterações em sua expressão 

relacionadas com o câncer avançado (SCHWARTZ; INGBER, 1994). As integrinas 

organizam o citoesqueleto de actina em locais de adesão celular e regulam a sinalização da 

família Rho GTPases para controlar a dinâmica das estruturas de actina envolvidas na 

motilidade (MARTIN et al., 2002). 

A modificação dos contatos célula-matriz é um passo inicial no processo invasivo 

local. A observação de que a alteração da arquitetura do citoesqueleto induz a expressão de 

proteinases forneceu evidências iniciais que implicam as integrinas na regulação das proteases 

(AGGELER; FRISCH; WERB, 1984; WERB et al., 1986) e, posteriormente, foi demonstrado 

que os anticorpos anti-integrinas induzem a expressão de MMPs (WERB et al., 1989; 

SETFOR et al., 1992). O cultivo de células na presença de proteínas intactas da matriz, como 

a fibronectina, laminina ou peptídeos derivados da matriz, também foi mostrado que 

influencia na expressão de proteinases (TERRANOVA et al., 1984; TURPEENNIEMI-

HUJANEN et al., 1986). 

Estudos utilizando modelos genéticos de camundongos sugerem que as MMPs podem 

ter impacto nas metástases, todavia seus efeitos sobre o crescimento em tumores avançados 

são geralmente mínimos. Observou-se que após a injeção de células tumorais humanas em 

camundongos knockout para MMP-2 e MMP-9 houve um efeito parcial sobre o crescimento 

tumoral, entretanto a metástase pulmonar foi diminuída entre 45% e 77% (ITOH et al., 1998; 

ITOH, et al., 1999). 

A expressão aumentada de MMPs já foi descrita em vários tipos de câncer como o 

pancreático, pulmonar, ovariano e mamário. Quanto ao comportamento tumoral, sua atividade 

tem sido demonstrada em dois aspectos principais: disseminação e angiogênese tumoral. 

Sendo assim, sua expressão associa-se com um aumento na probabilidade de metástase em 

todos aqueles tipos de câncer. Já está bem estabelecida a capacidade das células tumorais, 

assim como das células do estroma produzirem MMP-1, -2, -3, -11 e -13, e das células 

inflamatórias produzirem MMP-9 (AL-DASOOQI et al., 2009). 

Alguns estudos mostram uma estreita relação entre a MMP-2, MMP-14 e TIMP-2. A 

MMP-14 é classicamente o ativador da MMP-2, enquanto o TIMP-2 apresenta um papel 

controverso. Por definição, o TIMP-2 inibe a MMP-2, entretanto outros relatos (MUNSHI et 
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al., 2004; SOUNNI et al., 2010) apontam para sua capacidade em atuar conjuntamente com a 

MMP-14 para se ligar a MMP-2 e, então, formar um complexo trimolecular proteolítico capaz 

de degradar a MEC (BUTLER et al., 1997; MAQUOI et al., 2000; STERNLICHT; WERB, 

2001; OSENKOWSKI; TOTH; FRIDMAN, 2004; AZAR et al., 2010). 

Muitos dos mecanismos envolvidos na ação destas proteases ainda são desconhecidos, 

o que estimula a realização de novos estudos. 
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2 OBJETIVOS 

 
 Geral 

 

Avaliar a expressão da metaloproteinase 2, metaloproteinase-14 e do inibidor tissular 

TIMP-2 no câncer gástrico dos histotipos intestinal e difuso. 

 

 Específicos 
 
 

• Investigar a possível associação da expressão destas metaloproteinases com os 

parâmetros clínico-patológicos; 

• Verificar a possível associação entre expressão de metaloproteinases (MMP-2 e 

MMP-14) e de TIMP-2 com o histotipo de câncer gástrico, imunomarcação por tipo 

celular (células neoplásicas e mononucleares) e sede anatômica (estômago e 

linfonodos); 

• Relacionar a expressão das metaloproteinases com a progressão tumoral –

linfonodal (T e N). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1 Casuística e material utilizados 

 

Este estudo, de caráter transversal, foi desenvolvido a partir do conjunto de 83 casos 

de câncer gástrico, a partir de peças de gastrectomia dos dois principais histotipos de 

carcinoma do estômago, no período de 2004-2010, registrados nos arquivos do Departamento 

de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará (DPML/UFC). Fizeram 

parte da amostra inicial 96 casos, sendo posteriormente excluídos os casos mistos do período 

citado, fixados em formol a 10%, e incluídos em parafina. 

Dos 83 casos, 57 exibiam comprometimento linfonodal (N1 a N3). Tendo como base 

os prontuários e os laudos histopatológicos, as variáveis estudadas foram: sexo, idade, 

localização anatômica do tumor no estômago e estadiamento patológico – invasão local e grau 

de comprometimento dos linfonodos – (SOBIN; WITTEKIND, 2002), além das dimensões 

macroscópicas do tumor. Seguida a microtomia habitual, feita com 3 μm, os cortes foram 

corados pela HE, classificados os tipos de carcinoma gástrico e pesquisada a invasão linfática 

e venosa. 

Foram excluídos os casos mal fixados, com extensas áreas de necrose e amostras com 

número inferior a 100 células. 

 

3.2 Classificação histológica 

 

A caracterização dos casos foi feita a partir dos dois tipos principais da classificação 

de Lauren (LAUREN, 1965): intestinal e difuso.  

 

3.3 Tissue microarray  

 

Foi utilizado um vazador manual de couro Graziano® (punch) com diâmetro de furo de 

2 mm, para perfurar o tecido no bloco de parafina doador. Para tanto, foi necessária uma 

adaptação a fim de proporcionar a correta retirada do cilindro de tecido, como se segue: 

utilizamos uma furadeira de impacto de 3/8” e 500W Skil® na velocidade de até 3000 rpm 

com uma broca Bosch® de 4 mm em anexo para permitir a perfuração do aço inoxidável e, em 

seguida, desbastamos a peça fazendo uso de uma lima mecânica meia-cana. Tais 

procedimentos foram necessários para gerar uma abertura lateral de 2 cm e que fica a 4 mm 
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de distância da nova ponta, permitindo a remoção segura da amostra de forma que a 

perfuração removesse cilindros de exatos 2 mm de diâmetro (Figura 1A). 

 

 

 

 
 

 

Para obtenção das amostras teciduais, inicialmente, foi selecionada e delimitada nas 

lâminas a área representativa de cada caso. Em seguida, o bloco doador foi marcado para 

permitir a retirada dos cilindros. 

No momento da retirada da amostra tecidual, o punch deve ser inserido de forma 

perpendicular ao bloco doador a fim de proporcionar a adequada retirada do cilindro com a 

parte previamente selecionada e representativa da amostra. 

Posteriormente, em moldes de aço inoxidável, utilizados na rotina de técnicas 

histológicas, foi fixada uma fita dupla-face (Scoth 3 M®, de 19 mm de largura) e, em seguida, 

foi anexada uma matriz projetada no software Microsoft Office Word® e impressa em papel 

ofício A4 para, posteriormente, depositarmos as amostras teciduais uma a uma sobre a matriz. 

Esta era formada por quatro linhas, cada uma contendo seis pontos de orientação, 

possibilitando a confecção de blocos receptores de 24 amostras. Mesmo sendo realizada de 

modo manual, a adaptação permite o desenvolvimento de blocos uniformes. 

Após a colocação dos 24 cilindros no molde, é adicionada, delicadamente, parafina 

granulada derretida a temperatura de 60ºC. Em seguida, o novo bloco é direcionado para 

seguir nas técnicas histológicas. Os cortes, feitos em micrótomo Leica RM2235, com 3 μm de 

Figura 1 – Técnica para a construção do tissue microarray adaptado. 
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espessura geram um mínimo de 100 lâminas, dependendo do comprimento dos cilindros 

dispostos no bloco (Figura 1B). 

 

3.4 Imunohistoquímica 

 

A realização dos procedimentos necessários à imunohistoquímica foram feitos no 

laboratório de Patologia Professor Livino Pinheiro, localizado no Instituto do Câncer do 

Ceará.  

Os blocos do tissue microarray, contendo o material de estudo, foram submetidos à 

microtomia, com cortes de três micrômetros de espessura e em  lâminas silanizadas. Em 

seguida, permaneceram em estufa a 60ºC por uma hora. 

Os processos de diafanização, reidratação e recuperação do epítopo (induzida por 

calor) foram feitos utilizando-se o módulo de pré-tratamento Dako PT Link™ e Tampão 

Tris/EDTA pH 9,0 (3 em 1); (Target Retrieval Solution pH 9,0, 3-in-1; Ref: S2375; Dako). 

Posteriormente, as lâminas contendo os cortes histológicos foram retiradas do módulo de pré-

tratamento e deixadas em temperatura ambiente por cinco minutos imersas em tampão de 

lavagem (EnVision™ FLEX Wash Buffer; Ref: K8007, Dako). 

 A imunohistoquímica foi realizada através de processo automatizado, utilizando-se o 

Autostainer Plus (Dako™). 

 Procedeu-se ao bloqueio da peroxidase endógena com o reagente EnVision™ 

Peroxidase-Blocking (Ref: SM801, Dako) por dez minutos. Logo após, os cortes histológicos 

foram colocados em três banhos de água destilada e, depois, em tampão de lavagem por cinco 

minutos. 

 Todos os marcadores foram previamente submetidos a testes com controles positivos, 

gerando uma padronização do título adequada à imunomarcação. No momento da diluição dos 

anticorpos primários, utilizou-se o diluente apropriado (EnVision™ FLEX Antibody Diluent, 

Ref: K8006, Dako). 

 As lâminas foram incubadas com o anticorpo primário diluído em título pré-

estabelecido (Quadro 3) a 25ºC por uma hora e trinta minutos. 
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    Quadro 3 – Relação entre anticorpos e clones utilizados, titulação e fabricante. 

Anticorpo Clone Título 

Fabricante e 

Número de 

Catálogo 

MMP-2 
Monoclonal 

(8B4) 
1:50 

SCBT® 

sc-13595 

MMP-14 
Monoclonal 

(BA19Z) 
1:50 

SCBT® 

sc-80210 

TIMP-2 
Monoclonal 

(3A4) 
1:50 

SCBT® 

sc-21735 

 

  

Em seguida, as lâminas foram lavadas duas vezes em tampão de lavagem por três 

minutos e incubadas com um amplificador de sinal por trinta minutos (EnVision™ FLEX+ 

Mouse LINKER; Ref: K8021), sendo imersas em dois banhos de tampão de lavagem, por três 

minutos cada. 

 Para a detecção foi utilizado um sistema polimérico livre de biotina (Dako EnVision™ 

FLEX/HRP; Ref: SM802, Dako) incubando-se os cortes histológicos por trinta  minutos a 

25ºC. Posteriormente, foram lavadas duas vezes por três minutos cada. Em seguida, os cortes 

foram incubados em solução substrato cromógeno (EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen; 

Ref: DM827) por 5 minutos a 25ºC. 

Logo após, as lâminas foram lavadas em água destilada e contracoradas com 

Hematoxilina (EnVision™ FLEX Hematoxylin; Ref: K8008) por quatro minutos, sendo 

depois lavadas em água corrente e desidratadas em etanol absoluto através de três banhos de 

trinta segundos cada, seguidos de três banhos de xilol por trinta segundos. 

Finalizou-se o processo com a montagem, anexando a lamínula com o Bálsamo do 

Canadá, deixando as lâminas prontas para posterior observação em microscópio óptico. 

A imunohistoquímica realizada para detecção de macrófagos foi feita em outro 

processo. Os blocos foram submetidos à microtomia, com cortes de espessura de 3 

micrômetros em lâminas silanizadas. Em seguida, permaneceram em estufa a 60ºC por 1 hora. 

As lâminas, contendo os cortes histológicos, foram dispostas no módulo de marcação 

automatizado Benchmark XT Ventana/Roche™ e submetidas ao protocolo pré-programado, 

através do software.  
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O módulo trabalha em sistema fechado e todo o processo é automatizado. A técnica de 

visualização aplicada, UltraView Universal DAB Detection Kit Ventana, é livre de biotina e o 

protocolo utilizado foi o de 30 minutos de recuperação antigênica por calor úmido. 

As lâminas foram incubadas, por 32 minutos, com o anticorpo primário (CD 68, clone 

KP1 - Dako™), diluído em título de 1:800, por um tempo determinado pelo fabricante. Após 

a conclusão do processo, as lâminas foram retiradas do módulo e desidratadas em etanol 

absoluto por três banhos de 30 segundos cada e, em seguida, três banhos de xilol por 30 

segundos. Posteriormente, a montagem com a lamínula foi feita através do Bálsamo do 

Canadá, estando às lâminas prontas para observação em microscópio óptico. 

 

3.5 Escores  

 

Foram atribuídos os seguintes escores a cada imunomarcador, expresso ou não, 

baseados na intensidade da coloração, em cada amostra examinada, nas células neoplásicas ou 

no estroma: 0 = ausência de imunomarcação ou raras células marcadas (< 5%); 1 = marcação 

discreta na maioria (> 50%) das células tumorais ou inflamatórias mononucleadas; marcação 

moderada em minoria de células (< 50%); 2 = marcação moderada na maioria (> 50%) das 

células tumorais ou inflamatórias mononucleadas; marcação intensa em minoria de células (< 

50%); 3 = marcação intensa na maioria (> 50%) das células tumorais ou inflamatórias 

mononucleadas (mononucleares, identificados  pelo CD68). Os casos foram comparados e 

sempre considerados com expressão negativa quando do escore 0 e expressão positiva para os 

escores 1, 2 e 3. Tais escores foram adaptados a partir da publicação de Buskens et al., 2003. 

 

3.6 Controles 

 

Para MMP-2, os controles positivos foram obtidos a partir de secções de placenta, que 

coram fortemente a enzima (ROJIANI et al., 2010). Os controles positivos para MMP-14 

foram obtidos através de secções de rim normal, cujos túbulos coram fortemente a enzima 

(BONFIL et al., 2007). Já para TIMP-2, os controles positivos foram obtidos a partir de 

secções de pulmão normal, em que os macrófagos alveolares expressam intensamente a 

enzima (DONG et al., 2005). Os controles negativos foram obtidos a partir da supressão do 

anticorpo primário. 
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3.7 Avaliação intra- e inter-observadores 

 

 Os preparados histológicos para MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 foram estudados pelo 

autor deste trabalho e posteriormente analisados por um patologista, sempre em microscópio 

Olympus BX41™, sem conhecimento prévio dos dados clínico-patológicos.  

   

3.8 Análise Estatística 

 

Foi utilizado o teste exato de Fisher, nas correlações clínico-patológicas e demais 

tabelas de contingência. O valor de p < 0,05 foi definido como estatisticamente significante. 

Foi utilizado o programa GraphPad Prism™ 4 para a realização dos testes estatísticos e dos 

gráficos. 

 

3.9 Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos  

 

O plano de pesquisa deste estudo foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Walter Cantídio (registro 010.03.10). Foram tomados os devidos 

cuidados na preservação de condições de biossegurança, incluindo a prevenção de acidentes 

em laboratório e o manejo e acondicionamento corretos dos materiais utilizados. A utilização 

das amostras do arquivo foi feita após a assinatura do Termo de Fiel Depositário das 

Amostras. 

O Quadro 4 traz um resumo do tissue microarray e da imunohistoquímica. 
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   Quadro 4 – Desenho metodológico: tissue microarray e imunohistoquímica.  
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Controles 

 

As figuras 2, 3 e 4 mostram os controles externos negativo e positivo de amostras 

selecionadas, de acordo com a sugestão da literatura, para MMP-2 (ROJIANI et al., 2010), 

MMP-14 (BONFIL et al., 2007) e TIMP-2 (DONG et al., 2005).  
 

 

  

  

 

 

A – Controle Negativo: Decídua de placenta. Suprimido anticorpo monoclonal     
       anti-MMP-2 - 400x. 
B – Controle Positivo: Placenta. Células deciduais coradas 
       pelo anticorpo - 400x. 

A

B 

Figura 2 – MMP-2 – Controles negativo e positivo. 
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A

B

A – Controle Negativo: Tecido renal. Não foi utilizado anticorpo monoclonal 
       anti-MMP-14 - 100x. 
B – Controle Positivo: Parênquima renal apresentando elevada expressão 
       citoplasmática de MMP-14 nos túbulos - 100x. 

Figura 3 – MMP-14 – Controles negativo e positivo. 
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A – Controle Negativo: Corte histológico de pulmão. Suprimido anticorpo 
       monoclonal anti-TIMP-2 - 400x. 
B – Controle Positivo: Parênquima pulmonar apresentando expressão 
       de TIMP-2 em mononucleares alveolares - 400x. 

A

B

Figura 4 – TIMP-2 – Controles negativo e positivo.
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4.2 Imunomarcação e variáveis clínico-patológicas 

 

As tabelas 1, 2 e 3 mostram a associação entre a expressão de MMP-2, MMP-14 e 

TIMP-2 em células neoplásicas, respectivamente, e as variáveis clínico-patológicas de sexo, 

idade, localização anatômica, dimensão do tumor, invasão angiolinfática, infiltração 

perineural e TNM (T e N) no câncer gástrico dos tipos difuso e intestinal. Pode-se observar o 

predomínio de pacientes do sexo masculino, com faixa etária acima dos 50 anos de idade, e 

tumores que, em sua maioria, se encontravam em estágios mais avançados.  

As lesões no antro gástrico foram as mais freqüentes e, independente da localização 

anatômica, os tumores apresentam-se na maior parte dos casos com o diâmetro maior que 5 

centímetros. Tanto a invasão angiolinfática quanto a infiltração perineural estiveram presentes 

na maioria das amostras. 

O padrão de imunomarcação variou de acordo com o anticorpo e mostrou que a MMP-

2 apresentou coloração apenas até o escore 1, enquanto o TIMP-2 corou até o escore 2 e a 

MMP-14 apresentou marcação em todos os escores.   

De um modo geral, o padrão de expressão de MMP-2 (Tabela 1) foi constante nas 

correlações com os variáveis clínico-patológicas, evidenciando-se poucos casos positivos, 

com expressão discreta, em praticamente todas as variáveis. Observa-se ainda que a expressão 

de MMP-2, apesar do predomínio da intensidade discreta, foi mais significativa no gênero 

feminino (p = 0,0248). Não houve relação entre a expressão deste imunomarcador e os demais 

parâmetros. 

A imunoexpressão de MMP-14, em todas as variáveis analisadas, não apresentou 

nenhuma diferença significativa (Tabela 2). Já expressão de TIMP-2 (Tabela 3) foi mais 

frequente nos indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos (p = 0,0034). 
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    Tabela 1 – Expressão de MMP-2 e variáveis clínico-patológicos em células 

    neoplásicas no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso. 

Variáveis 
clínico-patológicas 

Expressão de MMP-2 
Escores 

n 0 1 2 3 p 
Tipo histológico (Lauren)       

Intestinal 29 25 4 - - 0,6375 Difuso 17 16 1 - - 
Sexo       

Masculino 32 31 1 - - 0,0248*Feminino 14 10 4 - - 
Idade       

< 50 6 6 - - - 1,0000 ≥ 50 40 35 5 - - 
Localização anatômica**      

0,5749 

Cárdia 3 2 1 - - 
Fundo 1 - 1 - - 
Corpo 6 6 - - - 
Antro 18 17 1 - - 
Corpo + Antro 15 13 2 - - 
# 3 - - - - 

Dimensão do tumor       
< 5 cm 14 13 1 - - 

1,0000 ≥ 5 cm 31 27 4 - - 
# 1 1 - - - 

Invasão angiolinfática       
Ausente 12 11 1 - - 

1,0000 Presente 29 26 3 - - 
# 5 4 1 - - 

Infiltração perineural       
Ausente 8 7 1 - - 

1,0000 Presente 17 14 3 - - 
# 21 20 1   

Grau de invasão (T)       
T1 4 4 - - - 1,0000 T2 - T4 42 37 5 - - 

Metástases linfonodais (N)       
N0 10 10 - - - 0,5703 N1 - N3 36 31 5 - - 
#       

Total 46 41 5 - -  
    p = Teste exato de Fisher. # Não avaliáveis. * p < 0,05. ** Antro vs Outros 
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    Tabela 2 – Expressão de MMP-14 e variáveis clínico-patológicos em células 

    neoplásicas no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso. 

Variáveis 
clínico-patológicas 

Expressão de MMP-14 
Escores 

n 0 1 2 3 p 
Tipo histológico (Lauren)       

Intestinal 45 13 17 12 3 0,5701 Difuso 25 5 15 5 - 
Sexo       

Masculino 49 10 22 14 3 0,1432 Feminino 21 8 10 3 - 
Idade       

< 50 10 3 6 1 - 0,7098 ≥ 50 60 15 26 16 3 
Localização anatômica**       

Cárdia 4 1 2 1 - 

0,7291 

Fundo 1 - 1 - - 
Corpo 8 3 5 - - 
Antro 30 5 13 9 3 
Corpo + Antro 22 8 9 5 - 
# 5 1 2 2 - 

Dimensão do tumor       
< 5 cm 20 5 11 4 - 

1,0000 ≥ 5 cm 48 13 21 11 3 
# 2 - - 2 - 

Invasão angiolinfática       
Ausente 22 4 10 6 2 

0,2470 Presente 39 13 18 7 1 
# 9 1 4 4 - 

Infiltração perineural       
Ausente 13 3 7 2 1 

0,7144 Presente 26 9 10 6 1 
# 31 6 15 9 1 

Grau de invasão (T)       
T1 5 - 3 2 - 0,3180 T2 - T4 65 18 29 15 3 

Metástases linfonodais (N)       
N0 21 2 13 5 1 

0,0711 N1 - N3 49 16 19 12 2 
#      

Total 70 18 32 17 3  
     p = Teste exato de Fisher. # Não avaliáveis. * p < 0,05. ** Antro vs Outros 

 

 

 



48 
 

    Tabela 3 – Expressão de TIMP-2 e variáveis clínico-patológicos em células 

    neoplásicas no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso. 

Variáveis 
clínico-patológicas 

Expressão de TIMP-2 
Escores 

n 0 1 2 3 p 
Tipo histológico (Lauren)       

Intestinal 39 15 24 - - 0,0855 Difuso 18 12 5 1 - 
Sexo       

Masculino 40 19 20 1 - 1,0000 Feminino 17 8 9 - - 
Idade       

< 50 7 7 - - - 0,0034*≥ 50 50 20 29 1 - 
Localização anatômica**       

Cárdia 4 2 2 - - 

0,7445 

Fundo 1 - 1 - - 
Corpo 7 3 4 - - 
Antro 25 12 13 - - 
Corpo + Antro 17 10 6 1 - 
# 3 - 3 - - 

Dimensão do tumor       
< 5 cm 16 5 11 - - 

0,2357 ≥ 5 cm 40 21 18 1 - 
# 1 1 - - - 

Invasão angiolinfática       
Ausente 16 10 6 - - 

0,2271 Presente 34 14 20 - - 
# 7 3 3 1  

Infiltração perineural       
Ausente 11 8 3 - - 

0,2580 Presente 20 9 11 - - 
# 26 10 15 1  

Grau de invasão (T)       
T1 5 2 3 - - 

1,0000 T2 - T4 52 25 26 1 - 
Metástases linfonodais (N)       

N0 16 8 8 - - 1,0000 N1 - N3 41 19 21 1 - 
#       

Total 57 27 29 1 -  
    p = Teste exato de Fisher. # Não avaliáveis. * p < 0,05. ** Antro vs Outros 
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4.3 Distribuição da expressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em células neoplásicas 
 

Na expressão de MMP-2, evidencia-se que predominam os casos negativos sobre os 

positivos, tanto nas lesões primárias (41/46) quanto nas metastáticas (15/19), e a 

imunomarcação positiva foi sempre discreta (escore 1; Tabela 4 e Figura 5).  

 

 

    Tabela 4 – Expressão de MMP-2 em células neoplásicas do tumor primário e 

    linfonodos no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso. 

Carcinoma gástrico 
(Células neoplásicas) 

Expressão de MMP-2 
Escores 

n 0 1 2 3 p 
Tumor primário*       

Intestinal 29 25      4 - - 0,6375 Difuso 17 16 1 - - 
       

Total 46 41 5 - -  
       
Linfonodos       

Intestinal 13 11 2 - - 0,5573 Difuso 6 4 2 - - 
       
Total 19 15 4 - -  

    *Tipo histológico (Lauren). p = Teste exato de Fisher.  
 

 
Além disso, é possível observar que não houve diferença estatística na expressão de 

MMP-2 entre os histotipos de carcinoma gástrico em cada sede da neoplasia. Verificou-se 

também ausência de diferença estatisticamente significante na expressão de MMP-2 quando 

comparadas as lesões primárias e metastáticas, nos carcinomas do tipo intestinal (4/29 vs 

2/13, respectivamente; p = 1,0000) e difuso (1/17 vs 2/6, respectivamente; p = 0,1553). 

Diferentemente da expressão de MMP-2, a imunoexpressão de MMP-14 foi 

predominantemente positiva, tanto nos tumores primários (51/69) quanto nos metastáticos 

(19/28) (Tabela 5; Figura 6).  
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A 

B 

A - Estômago = Escore 1 – Tumor primário com fraca positividade. Caso 57, 400x. 
B – Linfonodo = Escore 1 – Baixa imunoexpressão na metástase. Caso 83, 400x. 

Figura 5 – Expressão de MMP-2 no câncer gástrico do tipo intestinal. 
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    Tabela 5 – Expressão de MMP-14 em células neoplásicas do tumor primário e 

    metástases linfonodais no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso. 

Carcinoma gástrico 
(Células neoplásicas) 

Expressão de MMP-14 
Escores 

n 0 1 2 3 p 
Tumor primário*       

Intestinal 45 13 17 12 3 0,5715 Difuso 24 5 15 4 - 
       

Total 69 18 32 16 3  
       
Linfonodos       

Intestinal 18 5 5 7 1 0,6775 Difuso 10 4 4 2 - 
       
Total 28 9 9 9 1  

    *Tipo histológico (Lauren). p = Teste exato de Fisher. 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
Não houve diferença estatisticamente significante na expressão de MMP-14 entre os 

histotipos nas sedes primária e metastática (Tabela 5), bem como não houve diferença na 

comparação das lesões gástricas e linfonodais, nos carcinomas do tipo intestinal (32/45 vs 

13/18, respectivamente; p = 1,0000) e difuso (19/24 vs 6/10, respectivamente; p = 0,3951). 

A - Estômago = Escore 2 – Tumor primário com forte positividade. Caso 55, 100x. 
B – Linfonodo = Escore 3 – Elevada imunoexpressão na metástase. Caso 40, 100x. 

A B

Figura 6 – Expressão de MMP-14 no câncer gástrico do tipo intestinal. 
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Quanto à expressão de TIMP-2 (Tabela 6; Figuras 7, 8 e 9) houve predomínio de 

positividade nos tumores primários (30/57) e de negatividade nos metastáticos (16/27).    

 

    Tabela 6 – Expressão de TIMP-2 em células neoplásicas do tumor primário e 

    metástases linfonodais no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso. 

Carcinoma gástrico 
(Células neoplásicas) 

Expressão de TIMP-2 
Escores 

n 0 1 2 3 p 
Tumor primário*       

Intestinal 39 15 24 - - 0,0855 Difuso 18 12 5 1 - 
       

Total 57 27 29 1 -  
       
Linfonodos       

Intestinal 17 10 7 - - 1,0000 Difuso 10 6 4 - - 
       
Total 27 16 11 - -  

    *Tipo histológico (Lauren). p = Teste exato de Fisher.  
 

 

 

   
 

 

 

 

 

     
     

A - Estômago = Escore 1 – Tumor primário tipo intestinal positivo. Caso 83, 400x. 
B – Linfonodo = Escore 0 – Células tumorais, histotipo difuso, negativas. Reparar 
       mononucleares corados e linfócitos negativos (controles internos). Caso 69, 400x. 

BA 

Figura 7 – Expressão de TIMP-2 no câncer gástrico do tipo intestinal e difuso. 
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A 

B 

A - Estômago = Escore 1 – Tumor primário positivo. Caso 38, 100x. 
B – Linfonodo = Escore 1 – Metástases linfonodais positivas. Caso 58, 100x. 

Figura 8 – Expressão de TIMP-2 no câncer gástrico do tipo intestinal. 
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A 

B 

A - Estômago = Escore 1 – Tumor primário positivo. Caso 76, 400x. 
B – Linfonodo = Escore 0 – Metástases linfonodais negativa; expressão 
       positiva em mononucleares. Caso 69, 400x. 

Figura 9 – Expressão de TIMP-2 no câncer gástrico do tipo difuso. 
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Apesar da frequência muito maior de expressão positiva de TIMP-2 nos carcinomas 

primários intestinais em relação aos difusos, a diferença não foi estatisticamente significante. 

E o mesmo ocorreu ao se comparar as lesões primárias com as metastáticas em cada histotipo 

[intestinal (24/39 vs 7/17, respectivamente; p = 0,2425) e difuso (6/18 vs 4/10, 

respectivamente; p = 1,0000)] (Tabela 6). 
 

4.4 Distribuição da expressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em mononucleares. 
 

A imunoexpressão dos três anticorpos em células mononucleares do tumor primário e 

nos linfonodos mostrou maior prevalência nos casos do tumor do tipo intestinal quando 

comparados com o tipo difuso (Tabelas 7, 8 e 9).  

A expressão de MMP-2 nos mononucleares mostrou predomínio de negatividade nos 

tumores primários (30/46) e de positividade nos metastáticos (13/16), com prevalência da 

expressão discreta (escore 1; Tabela 7).    
 

    Tabela 7 – Expressão de MMP-2 em mononucleares do tumor primário e 

    metástases linfonodais no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso. 

Mononucleares 
Expressão de MMP-2 

Escores 
n 0 1 2 3 p 

Tumor primário*       
Intestinal 28 18 9 1 - 1,0000 Difuso 18 12 1 4 1 

       
Total 46 30 10 5 1  

       
Linfonodos       

Intestinal 10 2 5 3 - 1,0000 Difuso 6 1 3 2 - 
       
Total 16 3 8 5 -  

    *Tipo histológico (Lauren). p = Teste exato de Fisher.  
 

 

Verifica-se ainda que a positividade de MMP-2 em mononucleares dos tumores 

intestinais e difusos nos linfonodos foi significativamente maior do que no estômago (Figura 

10), com significância estatística no histotipo intestinal (8/10 vs 10/28, respectivamente; p = 

0,0265; Figura 11). 
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A 

B 

A - Estômago = Escore 0 – Tumor primário, mostrando mononucleares negativos. Caso 76, 400x. 
B – Linfonodo = Escore 2 – Metástase linfonodal positiva para mononucleares. Caso 83, 400x. 

Figura 10 – Expressão de MMP-2 em mononucleares no câncer gástrico do tipo difuso.
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Intestinal Difuso
0
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20

Estômago +
Estômago -
Linfonodo +
Linfonodo -

*

A expressão de MMP-2 nos carcinomas do histotipo intestinal apresentou
positividade muito mais frequente nos linfonodos em relação ao estômago
(8/10 & 10/28; *p = 0,0265, teste exato de Fisher)

Sítios anatômicos

Figura 10 - Imunoexpressão de MMP-2 em mononucleares de tumor primário
                 e linfonodos no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso.
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Nos carcinomas difusos houve uma expressão muito mais frequente de MMP-2 nas 

metástases em relação às lesões primárias (5/6 vs 6/18, respectivamente; p = 0,0608).   

Já a MMP-14 foi o anticorpo que apresentou maior quantidade de casos com 

mononucleares corados, tanto no tumor primário (47/68) quanto no metastático (11/13). O 

escore 1 foi o mais frequente no estômago, nos dois histotipos. No tipo intestinal foi mais 

frequente a imunomarcação de escores mais elevados do que no histotipo difuso. Em cada 

sede anatômica, a diferença na imunomarcação entre os mononucleares, nos tumores dos dois 

histotipos, não foi estatisticamente significativa (Tabela 8, Figura 12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Imunoexpressão de MMP-2 em mononucleares de tumor primário   
                    e linfonodos no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso. 
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A 

B 

A - Estômago = Escore 3 – Mononucleares positivos no tumor primário. Caso 56, 400x. 
B – Linfonodo = Escore 3 – Mononucleares positivos em metástase linfonodal. Caso 40, 400x. 
Obs.: Tanto em A como em B observa-se marcação nas células neoplásicas. 

Figura 12 – Expressão de MMP-14 em mononucleares no câncer gástrico do tipo intestinal. 
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    Tabela 8 – Expressão de MMP-14 em mononucleares do tumor primário e 

    linfonodos no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso. 

Mononucleares 
Expressão de MMP-14 

Escores 
n 0 1 2 3 p 

Tumor primário*       
Intestinal 45 16 17 9 3 0,2806 Difuso 23 5 14 4 - 

       
Total 68 21 31 13 3  

       
Linfonodos       

Intestinal 8 2 2 3 1 0,4872 Difuso 5 - 5 - - 
       

Total 13 2 7 3 1  
    *Tipo histológico (Lauren). p = Teste exato de Fisher.  

 

 

Mais uma vez a diferença na imunoexpressão, entre mononucleares do tumor primário 

e metastático, não foi significativa para cada tipo histológico: intestinal (29/45 vs 6/8, 

respectivamente; p = 0,7011) e difuso (18/23 vs 5/5, respectivamente; p = 0,5495). 

Esta distribuição é semelhante à observada para as células neoplásicas (comparar com 

a Tabela 5). 

A Tabela 9 traz a expressão de TIMP-2 em células mononucleares do tumor primário e 

mostra um padrão de expressão mais predominante para o escore 1, semelhante ao encontrado 

para MMP-14. É possível verificar que a expressão de TIMP-2 foi principalmente positiva, 

tanto no estômago (40/53) quanto nos linfonodos (15/23). Ao contrário das células 

neoplásicas, cuja positividade foi quase sempre discreta (escore 1), nos mononucleares muitos 

casos apresentam positividade moderada a acentuada (estômago: 18/40; linfonodos: 9/15) 

(moderada e acentuada, escores 2 e 3).  
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    Tabela 9 – Expressão de TIMP-2 em mononucleares do tumor primário e 

    linfonodos no carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso. 

Mononucleares 
Expressão de TIMP-2 

Escores 
n 0 1 2 3 P 

Tumor primário*       
Intestinal 36 9 16 7 4 1,0000 Difuso 17 4 6 4 3 

       
Total 53 13 22 11 7  

       
Linfonodos       

Intestinal 14 5 3 5 1 1,0000 Difuso 9 3 3 1 2 
       
Total 23 8 6 6 3  

    *Tipo histológico (Lauren). p = Teste exato de Fisher.  
 
 
 
 

  
 

 

 

Não houve diferença na expressão de TIMP-2 entre os tumores intestinal e difuso, em 

cada sede anatômica. 

Novamente a diferença na expressão, em mononucleares do tumor primário e 

metastático (Tabela 6), não foi significativa entre os histotipos intestinal (27/36 vs 9/14, 

respectivamente; p = 0,4955) e difuso (13/17 vs 6/9, respectivamente; p = 0,6613). 

A B

A - Estômago = Escore 3 – Mononucleares positivos no tumor primário. Caso 66, 400x. 
      Controle  interno negativo: células tumorais. 
B – Linfonodo = Escore 3 – Mononucleares positivos em metástase linfonodal. Caso 69, 400x.   
      Controle interno negativo: células tumorais e linfócitos. 

Figura 13 – Expressão de TIMP-2 em mononucleares no câncer gástrico do tipo difuso. 
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Figura 13 - Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em células
                 neoplásicas de carcinomas gástricos primários, por histotipo.
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A frequência de MMP-14 e TIMP-2 é bem maior que a de MMP-2.
Esta apresenta-se mais elevada no tipo intestinal do que no difuso.
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Figura 14 - Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em células neoplásicas
                 de carcinomas gástricos metastáticos em linfonodos, por histotipo.

A expressão de MMP-2 é mais frequente no histotipo difuso do que
no intestinal, inversamente ao observado nos tumores primários (Figura 13).
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Figura 14 – Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em células  
                    neoplásicas de carcinomas gástricos primários, por histotipo. 
 

Figura 15 – Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em células neoplásicas 
                    de carcinomas gástricos metastáticos em linfonodos, por histotipo. 

A expressão de MMP-2 é mais frequente no histotipo difuso do que no 
intestinal, inversamente ao observado nos tumores primários (Figura 14). 
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Figura 15 - Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em mononucleares
                 do estroma tumoral de carcinomas gástricos primários, por histotipo.

A expressão dos três biomarcadores é frequente. Destaca-se a marcação de MMP-2
que foi muito mais presente em mononucleares do que nas células neoplásicas,
em ambos os histotipos (comparar com a figura 13).

Histotipos

Fr
eq

uê
nc

ia
 (%

)

 

 

Intestinal Difuso
0

20

40

60

80

100
MMP-2
MMP-14
TIMP-2

Biomarcadores

Figura 16 - Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em mononucleares do estroma
                 tumoral de carcinomas gástricos metastáticos em linfonodos, por histotipo.

A expressão de MMP-2 atingiu sua frequência mais elevada, paralelamente há redução
na marcação de TIMP-2. Já a MMP-14 mostrou frequência constante de imunomarcação.
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Figura 16 – Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em mononucleares 
                   do estroma tumoral de carcinomas gástricos primários, por histotipo. 

A expressão dos três biomarcadores é frequente. Destaca-se a marcação de MMP-2 
que foi muito mais presente em mononucleares do que nas células neoplásicas, 
em ambos os histotipos (comparar com figura 14). 

Figura 17 – Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em mononucleares do estroma   
                    tumoral de carcinomas gástricos metastáticos em linfonodos, por histotipo. 
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4.5 Comparação da expressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 entre células neoplásicas e 

mononucleares em cada histotipo nas duas sedes anatômicas 

 

Ao compararmos a expressão de MMP-2 em células neoplásicas e em mononucleares 

do tumor primário (Tabelas 4 e 7) verifica-se maior imunomarcação nos mononucleares, com 

diferença marginal nos histotipos intestinal e difuso (p = 0,0700 e p = 0,0877, 

respectivamente). Todavia, quando comparamos a totalidade de ambos os histotipos 

verificamos uma maior positividade nos mononucleares (16/30) em relação às células 

neoplásicas (5/41), com significância estatística (p = 0,0118; Figura 18). 
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A expressão de MMP-2 nos carcinomas gástricos primários, foi muito
superior nos mononucleares, quando comparados com as células neoplásicas.
(16/46 & 5/46; *p = 0,0118, teste exato de Fisher)

Figura 17 - Imunoexpressão de MMP-2 em células neoplásicas
                 e mononucleares de carcinomas gástricos primários.
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A avaliação da expressão de MMP-2 em linfonodos, nos dois tipos celulares, mostrou 

uma expressão muito superior nos mononucleares do que nas células neoplásicas no conjunto 

dos dois tipos de tumores (p = 0,0006; Figura 19), principalmente à custa dos carcinomas 

intestinais (p = 0,0034). 

 

 

Figura 18 – Imunoexpressão de MMP-2 em células neoplásicas 
                    e mononucleares de carcinomas gástricos primários. 
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A expressão de MMP-2 nos carcinomas gástricos metastáticos revelou expressão muito
mais frequente  nos mononucleares linfonodais do que nas células neoplásicas, no
conjunto de tumores dos histotipos intestinal e difuso.
(13/16 & 4/19; *** p = 0,0006, teste exato de Fisher)

***

Figura 18 - Imunoexpressão de MMP-2 em células neoplásicas e
mononucleares de carcinomas gástricos nas metástases linfonodais.
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Não houve diferença significativa na expressão de MMP-14 entre células tumorais e 

mononucleares (Tabelas 5 e 8), de ambos os histotipos, tanto nos sítios primários quanto nos 

linfonodos.   

A expressão de TIMP-2 (Tabelas 6 e 9) no total dos carcinomas primários se mostrou 

mais frequentemente positiva em mononucleares do que em células neoplásicas no histotipo 

difuso (p = 0,0176; Figura 20), mas não no histotipo intestinal (p = 0,2282). 

 

Figura 19 – Imunoexpressão de MMP-2 em células neoplásica e mononucleares 
                    de carcinomas gástricos nas metástases linfonodais 
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A expressão de TIMP-2 nos carcinomas gástricos difusos primários
foi  significativamente superior nos mononucleares em relação às células
neoplásicas. (13/17 & 6/18; *p = 0,0176, teste exato de Fisher)

Figura 19 - Imunoexpressão de TIMP-2 em células neoplásicas e
                 mononucleares de carcinomas gástricos difusos primários.
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Finalmente, a expressão de TIMP-2 nos linfonodos revelou maior positividade dos 

mononucleares comparados às células neoplásicas no conjunto dos casos (p = 0,0984), nos 

histotipos intestinal e difuso isoladamente (p = 0,2852 e p = 0,3698, respectivamente). 

 

4.6 Comparação da expressão dos três biomarcadores entre si, em células neoplásicas de 

carcinomas primários em cada histotipo 

 

 A figura 21 apresenta um subgrupo aleatório de quarenta casos, representativos da 

amostra geral, todos com imunomarcação para as três enzimas. 

A análise dos imunomarcadores revela frequente ausência de imunomarcação para 

MMP-2 nos dois histotipos, expressão variável de MMP-14, que permeia os escores 0, 1 e 2 

em carcinomas intestinais e difusos, e expressão positiva de TIMP-2 mais presente no 

histotipo intestinal, com negatividade prevalecendo nos tumores difusos. 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Imunoexpressão de TIMP-2 em células neoplásica e mononucleares 
                    de carcinomas gástricos difusos primários. 
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Figura 20 -Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em carc inomas gástricos primários (40 casos)
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A figura seguinte apresenta uma síntese da expressão dos biomarcadores nesta 

amostra. 
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Figura 21 - Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em células neoplásicas de 40 casos
                 de carcinomas gástricos primários, por histotipo, representativos da amostra total.

Observar que o padrão de distribuição de frequência nesta amostra é semelhante ao da figura 13.
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Figura 21 – Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em carcinomas gástricos 
                    primários (40 casos) 

Figura 22 – Imunoexpressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em células neoplásicas de 40 casos  
                    de carcinomas gástricos primários, por histotipo, representativos da amostra total. 

Observar que o padrão de distribuição de frequência nesta amostra é semelhante ao da figura 14. 
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4.7 Biomarcadores na mucosa normal adjacente ou não ao tumor, em células epiteliais e 

mononucleares, em peças de gastrectomia da amostra 

 

Finalmente, foi realizada avaliação imunohistoquímica dos três biomarcadores, em 

células epiteliais e mononucleares da mucosa normal, e a seguir comparada com os resultados 

de amostras da neoplasia (tabelas seguintes). 

Na Tabela 10, observa-se predomínio da expressão negativa de MMP-2 (10/11) e 

TIMP-2 (26/36), ao contrário do que ocorre com MMP-14, cuja positividade prevaleceu 

(27/39). Independente do predomínio de positividade ou negatividade, não houve diferença 

significativa, entre os histotipos intestinal e difuso, na imunoexpressão de cada marcador. 

 

   Tabela 10 – Expressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em células epiteliais 

   de mucosa normal, em casos de carcinoma gástrico dos histotipos intestinal e difuso. 

Escores 
IHQ 

Células epiteliais de mucosa normal – Histotipos 
MMP-2 MMP-14 TIMP-2 

INT DIF TOTAL INT DIF TOTAL INT DIF TOTAL 
0 8 2 10 8 4 12 17 9 26 
1 1 - 1 11 6 17 3 2 5 
2 - - - 6 4 10 3 2 5 
3 - - - - - - - - - 

TOTAL 9 2 11 25 14 39 23 13 36 
   

    IHQ = Imunohistoquímica; INT = Intestinal; DIF = Difuso 
 

A avaliação dos mononucleares em mucosa normal (Tabela 11) mostra predominante 

expressão negativa para MMP-2 (11/12) e positiva para MMP-14 (17/24). Todavia, houve 

equivalente imunoexpressão positiva e negativa (12/26 e 14/26, respectivamente) para TIMP-

2.  Considerando os histotipos, independente da prevalência de positividade ou negatividade, 

mais uma vez não houve diferença significativa na expressão dos anticorpos avaliados. 
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   Tabela 11 - Expressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em mononucleares 

   de mucosa normal, em casos de carcinoma gástrico dos histotipos intestinal e difuso. 

Escores 
IHQ 

Mononucleares em mucosa normal – Histotipos 
MMP-2 MMP-14  TIMP-2 

INT DIF TOTAL INT DIF TOTAL INT DIF TOTAL 
0 8 3 11 4 3 7 7 7 14 
1 1 - 1 7 5 12 6 3 9 
2 - - - 2 3 5 2 1 3 
3 - - - 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 9 3 12 13 11 24 15 11 26 
    

   IHQ = Imunohistoquímica; INT = Intestinal; DIF = Difuso 
 

 

A avaliação das Tabelas 4, 5 e 10 (células epiteliais), assim como 7, 8 e 11 

(mononucleares) mostram maior expressão de MMP-2 e MMP-14 em células tumorais 

comparadas às normais, mas sem significância estatística.  

Ao se comparar os dados da Tabela 6 com a Tabela 10, observa-se que a expressão de 

TIMP-2 nas células neoplásicas do tumor primário (30/57, 53%) foi significativamente 

superior à encontrada em células epiteliais da mucosa gástrica normal (10/36, 28%; p = 

0,0308; Figura 23). 
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A imunoexpressão de TIMP-2 nas células neoplásicas de  carcinomas gástricos foi
significativamente superior à observada em células epiteliais normais da mucosa do
estômago. (30/57 & 10/36; *p = 0,0308, teste exato de Fisher)

* Imunoexpressão

Figura 22 - Imunoexpressão de TIMP-2 em células epiteliais normais da
                 mucosa gástrica e de adenocarcinoma dos tipos intestinal e difuso.
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Figura 23 – Imunoexpressão de TIMP-2 em células epiteliais normais da mucosa 
                    gástrica e de adenocarcinoma dos tipos intestinal e difuso. 
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A avaliação da expressão de TIMP-2 nos dois histotipos (Tabelas 6 e 10) mostrou 

também que a maior positividade em células neoplásicas, em relação às normais, esteve mais 

presente no histotipo intestinal (Figura 24, p = 0,0091). 
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A imunoexpressão de TIMP-2 nas células neoplásicas de  carcinomas gástricos do
histotipo intestinal foi muito mais frequente em relação à imunomarcação de  células
epiteliais normais da mucosa do estômago.
(24/39 & 6/23; **p = 0,0091, teste exato de Fisher)

** Imunoexpressão

Figura 23 - Imunoexpressão de TIMP-2 em células epiteliais normais
                 da mucosa gástrica e de adenocarcinomas do tipo intestinal.
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Ainda quanto à expressão de TIMP-2, pode-se verificar que os mononucleares 

associados aos tumores (40/53 = 75%) apresentaram maior frequência de positividade 

comparados aos mononucleares da mucosa normal (12/26 = 46%; p = 0,0128 Figura 25).  

 

Figura 24 – Imunoexpressão de TIMP-2 em células epiteliais normais da 
                    mucosa gástrica e de adenocarcinoma do tipo intestinal. 
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A expressão de TIMP-2 nos mononucleares associados a tumores ocorreu com
maior frequência comparado com os mononucleares da mucosa normal.
(40/53 & 12/26; *p = 0,0128, teste exato de Fisher)

Imunoexpressão

Figura 24 - Imunoexpressão de TIMP-2 em mononucleares de
                 mucosa gástrica normal e associados a células tumorais.
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 Na figura seguinte, observam-se frequentes mononucleares no estroma tumoral, 

muitos dos quais representam mononucleares, cuja natureza foi confirmada pelo CD68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Imunoexpressão de TIMP-2 em mononucleares de mucosa 
                    gástrica normal e associados à células tumorais. 
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Caso 11 – Carcinoma tipo intestinal (400x). 
A – Hematoxilina & Eosina, com mononucleares no estroma tumoral 
B – Imunoexpressão de MMP-14 em epitélio glandular normal (escore 1) 
       e mononucleares do conjuntivo (escore 1) 
C – Imunomarcação positiva para CD68 em mononucleares do conjuntivo.  

Figura 26 – Expressão de HE, MMP-14 e CD68 em 
carcinoma gástrico primário do histotipo intestinal. 
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5 DISCUSSÃO 
 

A avaliação da imunomarcação na mucosa gástrica normal, comparada à do tecido 

tumoral, se faz necessária para verificar o significado e a validade de nossos achados nos 

casos de carcinoma. Desse modo, observou-se que nos tumores primários a imunoexpressão 

positiva de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 foi mais frequente e, principalmente, de maior 

intensidade em células neoplásicas e mononucleares associados à tumores do que nas células 

correspondentes da mucosa gástrica normal, com diferença estatisticamente significativa na 

expressão de TIMP-2 (Figuras 22, 23 e 24, páginas 68, 69 e 70, respectivamente).  

Ko et al. (1998) encontraram nenhuma ou pouca reatividade para TIMP-2 em mucosa 

gástrica normal, semelhante aos nossos resultados cuja expressão para este imunomarcador 

foi predominantemente negativa (26/36, 72%). Em sua publicação, Gerstein et al. (2009) 

relataram elevados níveis de MMP-2 em tumores gástricos, quando comparados à mucosa 

gástrica adjacente histologicamente normal, além de insignificante aumento nos níveis de 

TIMP-2 nos tumores. Já outros pesquisadores observaram que a expressão de mRNA de 

MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em amostras de carcinomas gástricos primários é 

significativamente maior do que na mucosa gástrica normal (ZHANG et al., 2011). Estes 

dados estão de acordo com os resultados aqui apresentados. 

Nesta pesquisa, a avaliação dos tumores revelou predomínio da expressão negativa 

sobre a positiva, apenas em relação a MMP-2. Já a expressão positiva foi mais frequente para 

MMP-14 e TIMP-2, e na maior parte dos casos se mostrou discreta. Todavia, para MMP-14 

houve muitos casos com expressão moderada e acentuada. Em geral, os mononucleares 

apresentaram maior positividade do que as células neoplásicas. Estes aspectos serão 

discutidos em detalhes a seguir.  

 

5.1 MMP-2 

 

Neste estudo foi observado que a expressão de MMP-2 predominou nos casos 

negativos (41/46, em células neoplásicas do tumor primário – 89%) sobre os positivos, 

semelhante ao encontrado por outros autores (DICKEN et al., 2006; MRENA et al., 2006). 

Contudo, Ko et al. (1998) observou predomínio de imunomarcação positiva, embora discreta, 

em sua casuística. O levantamento bibliográfico aqui realizado mostrou diferenças na 

frequência da expressão de MMP-2, que variou de 25,4% (DICKEN et al., 2006) a 74% 

(MRENA et al., 2006). 
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Tal discrepância na frequência da expressão de MMP-2, possivelmente, pode ter 

algumas explicações importantes. A primeira correlaciona-se com a própria amostra que pode 

possuir características genotípicas ou ambientais diversas, ligadas a aspectos geográficos ou 

culturais. Já a segunda é a não sistematização na seleção dos cortes histológicos do tumor a 

serem examinados, como visto em diversos relatos. Isto pode gerar alteração no nível de 

expressão das metaloproteinases no microambiente tumoral, inclusive a MMP-2, caso 

ulcerações, erosões e mesmo processos inflamatórios intensos não sejam excluídos da 

amostra. 

Uma terceira razão diz respeito a questões técnicas e metodológicas, que vão desde o 

tempo de fixação do material até a utilização de anticorpos mono ou policlonais de diferentes 

fabricantes e com graus variados de sensibilidade e especificidade. Por fim, ainda é possível 

considerar os diferentes critérios utilizados na avaliação da expressão imunohistoquímica, 

pois os diversos relatos apontam para o uso da extensão (porcentagem de células coradas) e 

intensidade da coloração nas células, isoladamente ou em conjunto, como neste estudo 

(DICKEN et al., 2006; MURNANE et al., 2009; ZHANG et al., 2009). 

Cada autor apresenta justificativas para a escolha do critério e do ponto de corte (cut-

off) a ser utilizado. Contudo, em geral, o uso do critério intensidade é mais constante entre os 

autores, predominando os graus negativo, discreto, moderado e acentuado, muitas vezes 

representados pelos algarismos 0, 1, 2 e 3, respectivamente. Em nosso trabalho foi utilizado o 

escore 0 como indicativo de expressão negativa e a positividade imunohistoquímica ficou 

evidenciada pelos escores 1, 2 e 3. 

Neste estudo, a negatividade da expressão de MMP-2 em células neoplásicas foi 

frequente nos dois tipos histológicos, encontrada em 89% das lesões primárias (41/46) e 79% 

das metastáticas linfonodais (15/19). Todavia, o estudo de Mrena et al. (2006), elaborado a 

partir de casos de adenocarcinoma gástrico primário, encontrou expressão negativa deste 

imunomarcador em 74% (242/329) de sua amostra, mais próximo aos dados por nós 

apresentados. Tais discrepâncias na frequência da expressão podem estar relacionadas a 

diferenças técnicas ou metodológicas, especialmente quanto ao clone do imunomarcador 

escolhido para a pesquisa. 

É interessante que estes últimos autores correlacionaram uma elevada expressão de 

MMP-2, associada a COX-2, com formas mais agressivas de câncer de estômago e menor 

sobrevida do paciente, e sugeriram ainda que a invasão tumoral é mediada pela MMP-2. Além 

destes, Kubben et al. (2006) consideram a MMP-2 como um consistente fator prognóstico no 

câncer gástrico. A correlação da alta expressão desse imunomarcador com casos mais 
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agressivos de câncer (TALVENSAARI-MATTILA; PAAKKO; TURPEENNIEMI-

HUJANEN, 2003; HILLION et al., 2009; LITTLEPAGE et al., 2010) não foi observada nos 

dados encontrados em nosso trabalho, pois 88% dos casos (37/42) se encontravam entre T2 e 

T4 e 86% (31/36) se apresentaram entre N1 e N3. 

Nossa casuística não revelou correlação entre a expressão positiva ou negativa de 

MMP-2 em células neoplásicas de carcinoma gástrico e os gêneros masculino ou feminino, 

nem relação desta expressão com o ciclo de vida dos pacientes (idade < 50 anos e idade ≥ 50 

anos). Essa ausência de associação está de acordo com o levantamento bibliográfico 

realizado. Além disso, assim como em outros estudos, a frequência no histotipo intestinal foi 

maior que no difuso (MURRAY et al., 1998; DICKEN et al., 2006), independente do 

imunomarcador avaliado. 

A localização gástrica do tumor mostrou critérios variados em algumas citações, 

prevalecendo a distribuição das neoplasias em três regiões anatômicas: cárdia, corpo e antro 

(SUN et al., 2005) ou apenas terços superior, médio e inferior (MRENA et al., 2006; WANG 

et al., 2008). Consideramos mais apropriada a divisão histotopográfica em cinco regiões, 

cárdia, fundo, corpo, antro e corpo/antro, que retrata melhor a patogênese específica do câncer 

gástrico em cada um desses sítios. 

Para a dimensão tumoral, o “ponto de corte” (medida do maior diâmetro do tumor à 

macroscopia) é universalmente de 5 cm. Em nossos dados, assim como em outros estudos 

(DICKEN et al., 2006; WANG et al., 2008), não foi observada associação entre os tumores de 

diâmetro ≥ 5 cm e alta expressão de MMP-2 ou o inverso, baixa expressão do imunomarcador 

em tumores menores. Nossos resultados também não apontam para nenhuma diferença 

significativa quanto a expressão de MMP-2 e a invasão angiolinfática, achado consistente 

com o de Dicken et al. (2006). 

Quanto à invasão local, nesta casuística não foi observada diferença entre o grau de 

estadiamento local (T1 vs T2 a T4) e a intensidade de expressão de MMP-2, o que está de 

acordo com outros autores (DICKEN et al., 2006; PENG et al., 2010). Todavia, outros 

pesquisadores (MRENA et al., 2006) apontam para uma correlação entre MMP-2 de elevada 

expressão e estágios de invasão local avançada (T2 a T4). 

Resultados diferentes também surgem quando é comparada a 

positividade/negatividade na expressão de MMP-2 com a ausência ou presença de metástases 

linfonodais (N0 & N1-N3, TNM) de carcinomas gástricos encontradas por outros estudiosos 

do assunto. Nas publicações de Mrena et al. (2006) e Peng et al. (2010), não houve 

significativa associação entre a presença de metástases linfonodais e positividade para MMP-
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2 em células dos tumores primários, enquanto outros relatos mostram uma correlação entre 

alta expressão dessa protease e metástases linfonodais (KABASHIMA et al., 2002; 

YOKOYAMA et al., 2004). Contudo, nenhuma associação foi encontrada em nossos casos. 

A comparação entre a MMP-2 com o gênero mostrou que esta protease foi mais 

expressa em mulheres (p = 0,0248), com significância diferente da encontrada por Mrena et 

al. (2006) que verificaram maior expressão no sexo masculino. Em resumo, com exceção do 

gênero, este trabalho não aponta para nenhuma correlação estatisticamente significativa entre 

os parâmetros clínico-patológicos e a expressão alta ou baixa de MMP-2 (Tabela 1, página 

44).  

De acordo com alguns autores, a maioria das MMPs intra e peritumorais são 

sintetizadas pelas células do hospedeiro, tais como fibroblastos, células endoteliais, 

mononucleares e células inflamatórias ao invés das próprias células tumorais (ROSENTHAL; 

MATRISIAN, 2006). Em nosso estudo, o resultado mais importante de MMP-2 foi que a 

expressão em mononucleares se mostrou predominantemente negativa nos tumores primários 

(30/46, 65%) e positiva nos metastáticos (13/16, 81%), sendo significativamente positiva a 

expressão nas metástases linfonodais dos carcinomas intestinais (p = 0,0265; Tabela 7 e 

Figura 10, página 56) quando comparados com a imunomarcação dos respectivos tumores 

primários. Essa diferença não foi verificada na revisão de literatura aqui realizada, sequer 

foram identificados relatos que comparam a expressão desta protease em células neoplásicas 

do tumor primário e secundário. Também não foram encontradas, no levantamento 

bibliográfico deste estudo, publicações que avaliam a imunoexpressão de mononucleares nas 

duas sedes da neoplasia. 

Tais informações nos trazem algumas reflexões: “a MMP-2 estaria mais envolvida na 

patogênese da metástase por se reexpressar mais intensamente nos linfonodos do que no 

estômago?” ou, mais especificamente, “em que período ocorreu esse efeito, entre o momento 

da invasão tumoral na parede gástrica e a estabilização definitiva das células neoplásicas no 

linfonodo?” e, ainda “o microambiente linfonodal exerceria efeitos positivos sobre a 

expressão de MMP-2?” 

A grande divergência nos resultados encontrados na bibliografia científica referente ao 

assunto direciona para a possibilidade de elucidações a partir da padronização de técnicas e 

escores em estudos sistematizados. Outra possível explicação se baseia na complexidade dos 

sistemas biológicos (WENG; BHALLA; IYENGAR, 1999) que são constituídos por enormes 

quantidades de moléculas, ligantes, receptores, segundos mensageiros e vias de sinalização e 

agem mutuamente em complexas conexões que vão além dos conhecimentos e explicações 
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existentes acerca do microambiente celular e, também, tumoral. Do mesmo modo, nos faltam 

esclarecimentos sobre as repercussões sistêmicas e alterações clínicas no indivíduo, como um 

todo integrado. 

 

5.2 MMP-14 

 

Nossa casuística mostrou que, em todos os parâmetros clínico-patológicos analisados, 

a imunoexpressão positiva de MMP-14 não apresentou qualquer correlação significativa 

(Tabela 2, página 45). Todavia, algumas variáveis mostram tendência a associação, como a 

maior frequência no gênero masculino, a presença de invasão angiolinfática e, sobretudo, a 

maior presença de metástase linfonodal. Analisando parâmetros semelhantes, a publicação de 

Mori et al. (1997), evidenciou significância estatística apenas para os parâmetros: extensão da 

invasão (31/48, 65%) e metástase linfonodal (29/48, 60%). 

Dos três imunomarcadores avaliados, a MMP-14 foi o que expressou maior 

positividade tanto em células neoplásicas quanto em mononucleares, nos dois sítios 

anatômicos. A presente amostra revelou que a imunoexpressão de MMP-14 em células 

neoplásicas foi predominantemente positiva nos tumores primários (51/69, 74%) assim como 

nos linfonodos (19/28, 68%). A expressão desta enzima mostrou-se positiva em células 

epiteliais (27/39, 69%) e mononucleares (17/24, 71%) de mucosa normal, condizente com a 

publicação de Freudenberg  e  Chen (2007) que também identificaram a imunomarcação desta 

enzima em tecido normal, tumoral e em células estromais associadas ao tumor. Utilizando 

outra metodologia, Shim et al. (2007), ao verificarem os níveis de expressão de mRNA em 

metástases linfonodais de algumas enzimas proteolíticas no câncer gástrico, apontaram para 

uma marcação positiva apenas em MMP-14.   

A avaliação desta protease em mononucleares também mostrou predomínio de 

positividade tanto no sítio primário quanto no metastático (47/68, 69% & 11/13, 85%, 

respectivamente). Todavia, Markovic et al. (2009) demonstraram que a MMP-14 está super-

regulada na microglia associada a gliomas, mas não em células gliomais. Tais dados nos 

remetem à participação dos mononucleares no metabolismo do microambiente tumoral, seja 

primário ou metastático, a partir da imunoexpressão desta enzima. Sendo assim, surgem 

algumas indagações: “seria o mononuclear uma célula essencial tanto na invasão quanto na 

migração, ou as células neoplásicas na ausência de mononucleares desempenhariam estes 

papéis?” ou ainda “que fatores relacionados ao microambiente seriam os verdadeiros 

determinantes da expressão de MMP-14 pelos mononucleares?” 
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A maioria das citações encontradas não especifica o tipo celular presente no estroma 

corado pela imunohistoquímica, entretanto, as freqüentes correlações feitas entre 

mononucleares associados a tumores nos remetem à possibilidade da imunoexpressão positiva 

destas células, como observado por outros autores (ALLAVENA et al., 2008; KANG et al., 

2010), sem descartar que tais células estromais também possam representar fibroblastos 

peritumorais, ou seja, fibroblastos associados à carcinomas (ROA et al., 2008; RIBEIRO et 

al., 2009). 

A regulação da atividade da MMP-14 é feita por mecanismos multifacetados, que 

incluem desde sua inibição por TIMPs (OSENKOWSKI; TOTH; FRIDMAN, 2004) até o 

efeito oposto, como a ligação do TIMP-2 com a MMP-14 para funcionar como um receptor 

de pro-MMP-2 e, então, gerar a formação de um complexo trimolecular com a MMP-2 em 

sua forma ativa (BUTLER et al., 1997; MAQUOI et al., 2000; STERNLICHT; WERB, 

2001). 

Contudo, o papel da MMP-14 se associa tanto com a ativação de complexos 

proteolíticos (MMP-2/MMP-14/TIMP-2) como a inibição da proliferação e migração celular 

(AZAR et al., 2010). Tal efeito paradoxal pró ou anti-neoplásico, pode sugerir que as 

características intrínsecas ao microambiente local possam ser decisivas no papel exercido por 

esta protease, tendo em vista ainda que a variada composição dos tecidos humanos reflete 

muitas possibilidades de interações celulares e enzimáticas.    

Diferentemente da imunoexpressão de MMP-2, o padrão de expressão para a MMP-

14, nas células neoplásicas, é contínuo, ou seja, é semelhante nos dois sítios anatômicos. 

Sendo assim, sugere-se que esta protease seja necessária desde os processos invasivos locais 

até a colonização em outro microambiente tumoral. Outros autores, ao correlacionarem esta 

protease com o câncer gástrico, sugerem sua importância como um indicador de disseminação 

peritoneal e metástase à distância (YOSHIKAWA et al., 2006; MIMORI et al.. 2008), além 

de a associarem com o destacamento de células neoplásicas da parede gástrica e com seu 

estabelecimento no foco metastático (YOSHIKAWA et al., 2006). Os achados de Mori et al. 

(1997) também corroboram com estas hipóteses, pois correlacionaram a expressão positiva de 

MMP-14 com a invasão da parede gástrica e com a metástase linfonodal.  

Para MMP-14, a imunomarcação moderada e acentuada (escores 2 e 3, Tabelas 5 e 8, 

páginas 49 e 58, respectivamente), esteve mais presente no histotipo intestinal do que no 

difuso, em ambas as sedes anatômicas, tanto em células neoplásicas quanto em 

mononucleares. Nos linfonodos, em especial, nos dois tipos celulares houve predomínio da 

expressão mais elevada sobre a discreta em carcinomas do tipo intestinal. Apesar de estes 
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achados apresentarem uma tendência à correlação, não houve diferença estatística 

significativa, que possivelmente seria obtida com uma maior amostragem.  

Muitos dos achados observados neste trabalho não puderam ser comparados com 

outras publicações, pois na revisão de literatura aqui realizada foi limitado o número de 

trabalhos científicos encontrados sobre o tema, tanto para os parâmetros clínico-patológicos 

como para a análise deste imunomarcador em tipos celulares distintos (células neoplásicas e 

mononucleares) e em metástases linfonodais. 

  

5.3 TIMP-2 

 

A expressão de TIMP-2 (Tabela 3, página 46) foi mais frequente nos indivíduos com 

idade igual ou superior a 50 anos (50/57, 88%), resultado comparável aos 78% (51/65) 

encontrados por Joo et al. (2000).  Todavia, nenhuma das outras variáveis clínico-patológicas 

mostrou correlação com significância estatística quando confrontadas com a imunoexpressão 

de TIMP-2, o que está de acordo com o trabalho de Ring et al. (1997), que também não 

encontraram correlação entre tais parâmetros e a expressão desta enzima em amostras de 

câncer colorretal.  

Em células neoplásicas, a expressão de TIMP-2 mostrou predomínio de positividade, 

em geral de intensidade discreta, nos tumores primários (30/57, 53%), similar à expressão 

positiva (42/74, 57%) encontrada por outros autores (MURRAY et al., 1998). Contudo, o 

trabalho de Joo et al. (2000), além de também encontrar um predomínio da imunomarcação 

positiva discreta (54/65, 83%), mostrou ainda ampla expressão positiva de TIMP-2 em sua 

casuística (64/65, 98%). 

Nos implantes linfonodais de nosso estudo observou-se expressão negativa 

predominante de TIMP-2 (16/27, 59%), resultado semelhante ao encontrado para as 

metástases de MMP-2. Já Hong et al. (1996), ao analisarem a expressão positiva de mRNA de 

TIMP-2 em amostras de câncer gástrico por immunoblotting, identificaram alta intensidade de 

marcação desta enzima em tumores primários (10/25, 40%) e metastáticos (4/6, 67%). Para 

Ko et al. (1998) e Zhang et al. (2005), a maior imunoexpressão de TIMP-2 no tumor primário 

se correlaciona com a ausência ou diminuição de metastização linfonodal. Outros estudiosos 

encontraram resultados diversos e associaram altos níveis endógenos desta enzima com a 

progressão tumoral em outras localizações anatômicas, como no câncer mamário (REMACLE 

et al., 2000), e no de próstata (ROOS et al., 2003). A avaliação da expressão gênica do TIMP-

2 aponta para uma correlação entre a presença de polimorfismos e o maior desenvolvimento e 
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progressão de carcinoma gástrico (KUBBEN et al., 2006) assim como de câncer mamário 

(PETERSON et al., 2009). 

A análise da expressão da protease em mononucleares da sede primária revelou uma 

maior positividade (40/53, 75%) em relação às células neoplásicas. Nos linfonodos, a 

imunoexpressão de TIMP-2 em mononucleares foi predominantemente positiva (15/23, 65%), 

ao contrário do que ocorreu nas células neoplásicas metastáticas (11/27, 41%). Assim como 

para a MMP-14, a imunomarcação de TIMP-2 em mononucleares foi frequentemente 

moderada ou acentuada (Tabelas 8 e 9, páginas 58 e 59, respectivamente) nos tumores 

primários (18/40, 45%) e, principalmente, nos linfonodos (9/15, 60%).  

As interações entre as metaloproteinases e seus inibidores geram variadas respostas de 

ativação e inibição que estão envolvidas no microambiente tumoral e em seu comportamento 

no organismo humano. O divergente metabolismo das MMPs assim como o grande número 

de vias de sinalização descritas referentes à sua ação levou à possibilidade da utilização destas 

enzimas como alvos terapêuticos (VARTAK; GEMEINHART, 2007; FINGLETON, 2008; 

LI; WU, 2010). 

Stetler-Stevenson et al.  (2008a), sugeriram que, independente de seus efeitos sobre as 

MMPs, a TIMP-2 funcione como um regulador da resposta celular aos fatores de crescimento 

a partir de seu efeito inibidor na resposta mitogênica do VEGF-A e FGF-2 na angiogênese 

microvascular. A interação de TIMP-2 com MMP-14 ativa a via de sinalização MEK/ERK, o 

que parece estar correlacionado com a invasão celular e com pior prognóstico no câncer 

(MUNSHI et al., 2004; SOUNNI et al., 2010), o que torna o termo “inibidor tissular de 

metaloproteinases”, no mínimo, contraditório. 

Os relatos presentes na literatura referenciada em nosso trabalho apontam para um 

reduzido número de publicações que correlacionam a expressão de TIMP-2 com os 

parâmetros clínico-patológicos bem como sua análise em células estromais (em especial, os 

mononucleares) e metástases linfonodais. Tal fato possivelmente contribui para a maior 

originalidade dos achados encontrados nesta pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

• A imunoexpressão de MMP-2, neste estudo, foi predominante em mulheres, enquanto 

TIMP-2 se expressou preferencialmente após os 50 anos de idade, independente do 

sexo. 

 

• A maior expressão de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 em mononucleares do estroma 

tumoral, inclusive macrófagos, em relação às células neoplásicas, nas duas sedes e nos 

dois histotipos, reforça a importância fundamental do microambiente tumoral na 

progressão do câncer gástrico. 

 

• A maior positividade na expressão de MMP-2 e MMP-14 nos linfonodos sugere uma 

maior participação destas proteases nos carcinomas gástricos em fases mais avançadas 

da progressão tumoral-linfonodal.  

 

• A mais frequente expressão de TIMP-2 no sítio primário é sugestiva do efeito 

inibitório desta enzima sobre MMP-2 e MMP-14, assim como a menor expressão 

deste inibidor tissular nos linfonodos poderia justificar a mais elevada expressão das 

metaloproteinases nas metástases.  

 

• Em mononucleares, a MMP-14 é mais expressa no histotipo difuso em ambas as sedes. 

Logo, é possível que esta metaloproteinase seja mais efetiva na progressão do câncer 

gástrico deste tipo histológico. 
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