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1. RESUMO 

 

Várias evidências demonstram que o desenvolvimento e a progressão do câncer 

estão relacionados as interações das células tumorais, epiteliais e inflamatórias.  A 

proteína Anexina A1 (ANXA1) é uma proteína com propriedades anti-inflamatórias e 

que também tem sido associada com a progressão em alguns tumores invasivos, 

sugerindo um papel na regulação da migração/invasão das células epiteliais. Nesta 

investigação analisamos a expressão endógena da proteína ANXA1, por imuno-

histoquímica, em tecidos mamários controle e nos tumores de mama benignos 

(fibroadenoma) e malignos de diferentes de graus de classificação, os carcinomas 

ductais in situ (CDIS) (grau 1) e invasivos (graus 2 e 3). Os nossos resultados 

demonstraram intensa imunomarcação para ANXA1 nas células epiteliais dos ductos 

das glândulas mamárias normais e no fibroadenoma com redução significante da 

expressão da proteína no CDIS e nos tumores invasivos (graus 2 e 3). Os dados 

obtidos demonstram que a ANXA1 pode ser um componente essencial na 

manutenção do fenótipo normal das células epiteliais nas glândulas mamárias  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres em todo o 

mundo e apresenta características de heterogeneidade morfológica, imuno-

histoquímica e molecular, o que leva a uma grande variedade de prognósticos e 

respostas aos tratamentos atuais em diferentes pacientes. A classificação 

histopatológica do câncer de mama é muito útil, contudo o uso de marcadores 

prognósticos/preditivos adicionais tem possibilitado a terapia personalizada no 

tratamento do câncer de mama.  

A anexina A1 (ANXA1) é uma proteína que exibe sítios de ligação ao cálcio e aos 

fosfolipídios de membrana e pode ser encontrada em diversos tipos celulares, 

especialmente em células relacionadas aos processos de defesa. A ANXA1 também 

está relacionada à regulação do crescimento celular e tem sido associada ao 

desenvolvimento da metástase em alguns tumores indicando que essa proteína 

regula o processo de migração/invasão celular. Por essas razões o estudo da 

expressão da proteína ANXA1 em tumores benignos e malignos de diferentes graus 
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de classificação contribuirá para o melhor entendimento da biologia dos tumores de 

mama, com a possibilidade de identificação de novos alvos prognósticos e/ou 

terapêuticos.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Analisar a expressão endógena da proteína ANXA1, por imuno-histoquímica, em 

tecidos mamários controle e nos tumores de mama benignos (fibroadenoma) e 

malignos de diferentes de graus de classificação, os carcinomas ductais in situ 

(CDIS) (grau 1) e invasivos (graus 2 e 3). No prosseguimento da investigação 

avaliaremos a correlação da ANXA1 com a expressão da enzima ciclo-oxigenase-2 

(COX-2) para o melhor entendimento das ações da proteína nos tumores de mama. 

 

4. METODOLOGIA 

 

As análises foram realizadas em biópsias de fibroadenomas e carcinomas de 

graus 1,2 e 3 (n=10 cada/grupo), provenientes dos arquivos do Serviço de Patologia 

das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA). Amostras de tecido mamário 

normal foram usadas como controle. Após recuperação antigênica com tampão 

citrato pH 6,0 e bloqueio da atividade da peroxidase endógena, secções de 5µm das 

biópsias selecionadas foram incubadas com o anticorpo primário policlonal rabbit 

anti-ANXA1 (1:2000). A seguir, incubadas com o anticorpo secundário biotinilado, 

imersas em complexo estreptavidina peroxidase conjugada, reveladas com o 

substrato diaminobenzidina e contracoradas com Hematoxilina.  As lâminas foram 

analisadas no microscópio ZEISS – AXIOSKOP2 e as proteínas quantificadas com o 

software AXIOVISION. As análises estatísticas foram realizadas pela ANOVA e pós-

teste de Bonferroni. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Inicialmente encaminhamos o projeto ao CEP-FIPA para avaliação e aprovação 

(no. 70/10). A seguir, com a autorização do responsável pelo serviço de Patologia da 

FIPA, procedemos a buscas nos arquivos desse setor para a seleção de casos de 
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astrocitomas de diferentes graus de classificação. Após separação dos blocos foram 

feitas as reações de imuno-histoquímica para detecção da ANXA1 e as lâminas 

foram fotografadas para análises densitométricas. Para essas análises marcamos 20 

pontos diferentes em 3 regiões dos tumores ou tecido normal, por lâmina. Os valores 

foram obtidos como unidades arbitrárias e as médias comparadas pela ANOVA 

seguida do pós-teste de Bonferroni. Valores de P menores que 0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. No prosseguimento do trabalho 

analisaremos a expressão da COX-2, correlacionando sua expressão com a 

imunorreatividade da ANXA1.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os nossos resultados demonstraram intensa imunomarcação para ANXA1 nas 

células epiteliais dos ductos das glândulas mamárias normais e no fibroadenoma 

com redução significante da expressão da proteína no CDIS (p<0,01) e nos tumores 

invasivos (graus 2 e 3) (p<0,001). Entre os carcinomas também foi observada 

diminuição da imunorreatividade nos tumores de graus 2 (p<0,05) e 3 (p<0,001) com 

relação ao CDIS. Não houve redução significante entre os graus 2 e 3.  

 

Fig. 1 Análise imuno-histoquímica da expressão da ANXA1 em tecido mamário normal (A), fibroadenoma (B) e 

carcinomas de graus 1 (C), 2 (D) e 3 (E). Cortes de 5 μm. Contracoloração: hematoxilina. Barras: 10m. 
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