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1. RESUMO 

O câncer de ovário é considerado a terceira neoplasia mais incidente entre os 

cânceres ginecológicos. Por ser uma patogenia assintomática, o câncer de ovário é 

diagnosticado muitas vezes em um estágio avançado da doença. Sendo os três 

principais sítios o epitélio, os cordões sexuais estromais, e as células germinativas. 

Os tumores da superfície epitelial estromal são divididos em 6 grupos, sendo o tipo 

seroso o mais comum. De acordo com suas alterações moleculares esses tumores 

são classificados em tipo I e tipo II, e diferenciados pelo seu comportamento 

biológico. Devido a diferentes respostas ao tratamento em pacientes com o mesmo 

tipo de tumor ovariano, este projeto tem como objetivo melhorar o entendimento de 

alterações moleculares no carcinoma de ovário. Através de amostras á fresco e com 

o mesmo estadimento, foram observados genes diferencialmente expressos, entre 

eles o gene MMP14 e PTGDS, os quais deverão sofrer validação e análise por meio 

de qRT-PCR e  imuno-histoquímica, seguidos de análise estatística 

 

2. INTRODUÇÃO 

O câncer de ovário é a terceira neoplasia mais incidente do aparelho genital 

feminino [1]. Os principais tipos de tumores ovarianos são designados como tumores 

de superfície epitelial-estromal, tumores de cordões sexuais-estromais, e tumores de 

células germinativas [2]. A classificação Histológica de Tumores da superfície 

epitelial-estromal os classificam em seis grupos: serosos, mucinosos, endometrioide, 

células claras, transicionais, indiferenciado, e misto, sendo o mais comum, os 

serosos, acometendo cerca de 50% dos casos [2]. Sendo classificados também de 

acordo com o grau de malignidade, dividindo-se em: benigno, limítrofe (borderline) e 

maligno de baixo ou alto grau, com subgrupos de I a IV estabelecidos pela FIGO 

entre eles. [3]. Estudos de características moleculares e comportamento biológico 

levaram a um modelo que classifica estes tumores em dois grupos: Tipo I e Tipo 

II[3], os diferenciando por suas instabilidades genéticas [4]. Estudos hipotéticos 

acreditam que, a origem de tumores de baixo grau tipo I está relacionada com a 

ruptura folicular incessante e a liberação do ovócito, no entanto, estudos recorrentes 

á alterações precursoras dos tumores do tipo II, implicam a fímbria da tuba uterina 

como o local de origem de carcinomas serosos de alto grau [5].  

O manejo principal para o tratamento da doença é dado por cirurgia, seguida 

na maioria das vezes por quimioterapia com base em carboplatina e taxóies [6]. A 



resposta quimioterápica é classificada de acordo com o tempo da recidiva do tumor, 

sendo dividida em: refratária, entre o primeiro e o último mês de quimioterapia, 

resistente, a qual ocorre em até 6 meses após a mesma, parcialmente resistente, de 

6 a 12 meses após o término, e Sensível a partir de 12 meses após a quimioterapia 

[7]. Diante as diferentes sensibilidades ao tratamento das pacientes com o mesmo 

tipo tumoral e submetido ao mesmo esquema de quimioterapia, pretende-se 

melhorar a compreensão de particularidades moleculares do carcinoma de ovário, 

deste modo no estudo em questão avaliaremos expressões gênicas e proteicas de 

genes diferencialmente expressos, sendo eles MMP14 e PTGDS, encontrados e 

escolhidos a partir de uma avaliação de expressão gênica em larga escala de 

tecidos tumorais em casos de carcinomas serosos de ovário, feita previamente em 

um projeto já em andamento. 

 

3. OBJETIVOS 

Validar os genes escolhidos por meio de qRT-PCR (reação em cadeia da 

polimerase em tempo real) em amostras de carcinoma seroso de alto grau;   

Validar expressão proteica dos genes escolhidos através de imuno-

histoquímica por uma lâmina de tissue microarray (TMA) 

Correlacionar as alterações de expressão gênico-protéica com fatores 

prognósticos bem estabelecidos em anatomia patológica, dados clínicos das 

pacientes e tempo de sobrevida. 

 

4. METODOLOGIA  

A partir de um estudo prévio já em andamento realizado no Ac Camargo 

Cancer Center,  por uma análise em larga escala utilizando a plataforma Whole 

Human Genome foram identificados os genes MMP14 e PTGDS como 

diferencialmente expressos. A escolha dos genes foi feita através de uma análise in 

Sílico, obtendo suas redes de interação pelo Software Ingenuity Pathway Analisys 

(IPA). Para a técnica de qRT PCR foi obtido o cDNA utilizando o kit High-

CapacitycDNA Reverse Transcription Kits. Para as reações de qRT PCR será 

utilizado o sistema de SYBR® Green Real-Time PCR. As reações de Imuno-

histoquímica serão realizadas de forma automatizada no equipamento Benchmark-

Ventana®, os anticorpos utilizados são fabricados pela marca ABGENT. Para 

análise estatística será utilizado o programa Prism5. 

http://www.lifetechnologies.com/us/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/real-time-pcr-reagents/sybr-green-real-time-master-mixes.html


 

5. DESENVOLVIMENTO 

A partir do microarray inicial com a plataforma Whole Human Genome, a 

escolha dos genes seguiu por análise e comparações literárias, afim de identificar 

pontos de ligação com câncer. Para a reação de qRT PCR, os primes foram 

desenhados a partir do banco do NCBI e testados sob PCR convencional. Para a 

construção do TIssue Microarray em Imuno-histoquímica foram avaliados dados 

anatomopatológicos incluindo invasões, e necroses, sendo também inclusas 

amostras de tumores de ovário, biopsias, e implantes peritoneais, sendo utilizado 

como controle a tuba uterina normal. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os genes escolhidos se deram por MMP14, uma metaloproteína envolvida na 

degradação da membrana extracelular e angiogênese facilitando o processo de 

metástase, e o gene PTGDS, um catalizador de prostaglandinas, envolvido com 

funções de controles apoptóticos. O Anticorpo MMP14 sofreu padronizações para 

que pudesse ser verificado qual a melhor diluição e análise proteica, sendo a 

padronização escolhida em uma diluição de 1:50, com marcação notável específica. 

No momento, estamos em andamento do processo de construção do Tissue 

microarray, com preparo das lâminas, e finalização do resgate das mesmas e 

começo do processo de qRT PCR 
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