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RESUMO: Cada vez mais mulheres estão sendo acometidas pelo câncer de 
mama, dentre as neoplasias esta é a mais presente no sexo feminino e a mais 
letal, isso mostra a necessidade de conhecer mais sobre a doença e seus 
fatores de risco, assim como seu tratamento. No estudo realizado iremos 
abordar a relação entre COX-2 com os receptores hormonais e CERB-2 no 
câncer de mama induzido em ratas Sprague Dawley por DMBA. Para a 
avaliação desses receptores foram feitos testes imunohistoquimicos.  
 
INTRODUÇÃO: Dentre as neoplasias que afetam as mulheres a de mama é a 
mais predominante e letal, mesmo com o avanço dos diagnósticos e tratamento, 
cada vez mais novos casos surgem, mostrando a necessidade de se dar uma 
maior atenção a essa doença. Dentre os diferentes tipos de neoplasias 
mamarias, cerca de 60% são hormônio dependentes e isso ajuda a direcionar o 
tratamento de tal doença. Sabe-se que os fatores de risco são vários, dentre 
eles os principais são: menopausa, obesidade, síndrome plurimetabolica, 
radicais livres, menarca precoce, dieta, nuliparidade e tratamento de reposição 
hormonal. (2-3,5). 
 No estudo realizado iremos abordar a expressão de COX-2 
correlacionando com a expressão de RE e CERB2 em tumores induzidos 
quimicamente pelo DMBA em ratas SD. Dentre os tumores desenvolvidos foi 
possível observar tumor ductal, filoide e papilifero. (1,4). 
 Sabe-se que a COX-2 produz diversas isoformas de prostanoides, o 
mais importante no desenvolvimento do tumor é a prostaglandina E2 (PGE2). A 
PGE2 promove crescimento do tumor por meio do aumento do VEGF, 
hormônio responsável pela angiogenese, além disso pode levar a metástase e 
tem potencial de inibir a apoptose, gerando um pior prognóstico em pacientes 
que apresentam COX-2 +. (6,7) 
 A PGE2 também aumenta a atividade das aromatases, enzimas que 
convertem androgênios em estrogênios. Quando o tumor é ER+ tal estrogênio 
se liga nos receptores hormonais na mama e estimulam seu crescimento, e 
isso leva a um pior prognostico.(2,9) 
 Além disso as prostaglandinas também estimulam o receptor HER2, e 
este induz a formação de mais COX2. É importante ressaltar que os 
mecanismos de relação entre COX2, RE e HER2 não foram totalmente 
elucidados ainda. (9) 
 
OBJETIVOS: Observar a expressão de COX-2 correlacionando com a 
expressão de RE e CERB2. 
 
Metodologia: Ratas Sprague-Dawley virgens com 40 dias foram tratadas com 
de 7,12 dimetilbenz-(a)-antraceno (DMBA), na dose 100mg/kg de peso vivo 
diluída em 1 ml de óleo de soja e administrada intragastricamente por gavagem 
(n=4) (Comitê de ética: 2335-1 CEUA-IB). Após o desenvolvimento 
macroscópico da neoplasia mamaria foi medido aproximadamente 1 cm de 
largura e comprimento, os animais foram analisados clinicamente durante 15 
dias consecutivos. Os animais foram submetidos a necropsia completa e a 
cortes histológicos em imersão a formalina 10% por 24 horas ,os tecidos foram 
submetidos a processamento histológico  automatizado e inclusão a parafina. 
Foram realizado imuno-histoquímica de COX-2, ER, RP e HER-2 utilizando 
anticorpos policlonais nas diluições de 1:100, 1:200, 1:200 e 1:1000 



consecutivamente. Para a quantificação da imuno-marcação, foram analisadas 
10 campos de médio aumento por lâmina (200x) para cada marcador, contando 
número de células positivas e negativas. 
 
DESENVOLVIMENTO: Um possível mecanismo de relação entre esses 
receptores se dá principalmente pela produção de PGE2. Esta eleva os níveis 
de aromatase, convertendo androgênios em estrogênios, este estrogênio se 
liga no RE e o RE por sua vez leva a formação de COX-2, sendo um ciclo com 
feedback positivo. Além disso a PGE2 ativa o receptor CERB-2 e este estimula 
mais ainda a formação de COX-2, sendo também um sistema com feedback 
positivo.(2,9) 
 Entretanto este mecanismo não foi completamente elucidado e é uma 
das varias hipóteses do mecanismo de relação entre esses receptores e COX-
2. Sabe-se ainda que durante o desenvolvimento do tumor, este pode se alterar, 
ou seja, um tumor pode começar a se desenvolver como hormônio dependente 
e após seu crescimento, pode responder de forma negativa.(8) 
  
RESULTADOS: Todos os animais do grupo teste desenvolveram tumor 
mamário, porém temos apenas resultados da imunohistoquimica de 2 animais. 
Para esses 2 animais as marcações realizadas foram de COX-2, RE, RP e 
CERB-2, tendo resultado positivo para COX-2, RE e CERB-2, e resultado 
negativo para RP, esse resultado foi observado em ambos animais porem em 
proporções diferentes.  
 No animal 1foi observado uma media de 678 celulas positivas para 
COX-2 (88,74%), para o RE foi obtido media 552 celulas positivas (81,05%) e 
para CERB-2 a media foi de 820 celulas positivas (90,20%). Não foi realizado 
quantificação para RP, pois está teve resultado negativo no teste 
imunohistoquimico. No animal 2 para COX-2 obteve-se media de 529 celulas 
positivas (63,42%), RE 720 celulas positivas (83,33%) e para CERB-2  436 
celulas positivas (51,11%). 
   

  

  



  

Foto 1: Imunohistoquimica para CERB-2. Foto 2: imunohistoquimica para COX-

2. Foto 3: imunohistoquimica para RE. Foto 4: imunohistoquimica para RP, 

resultado negativo. 
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