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Introdução 

 O carcinoma basocelular (CBC) e o carcinoma de células escamosas (CCE) são os tipos mais comuns de câncer de 

pele não melanoma (CPNM) e são responsáveis por cerca de 80% e 20% de todos os casos de CPNM, respectivamente 

[1]. Enquanto o CBC desenvolve-se diretamente na pele normal, o CCE, frequentemente, evolui de lesões 

potencialmente malignas, como a ceratose actínica (CA); Esta apresenta uma taxa de transformação maligna, que varia 

de 0,025% a 16%, por ano [2]. Entretanto, há também importantes diferenças entre CBC e CCE, incluindo o seu 

potencial metastático que varia de 0,0028% a 0,55% no CBC e 0,1% a 13,7% no CCE [3]. Estas diferenças podem ser 

resultado de distintos padrões de expressão de marcadores moleculares associados com invasão tumoral e metástases.  

As metaloproteinases de matriz (MMPs) são uma família de enzimas proteolíticas capazes de degradar vários 

componentes da matriz extracelular (MEC). MMPs estão implicadas em diversos processos fisiológicos e patológicos. 

No câncer especificamente, elas estão envolvidas em diversos eventos chave, tais como angiogênese, metástase, 

proliferação celular, invasão tumoral. Esse estudo teve como objetivo investigar a associação entre a expressão de 

metaloproteinase da matriz tipo 2 (MMP-2) e metaloproteinase da matriz tipo membrana-1 (MT1-MMP) e aspectos 

clínico-patológicos nas lesões de pele CBC, CCE e CA. 

 

Material e métodos 

A. Amostras e análise histopatológica 

Um total de 54 amostras embebidas em parafina (29 amostras de CBC, 12 CCE e 13 CA) foi incluído no estudo. 

Cortes histológicos 5.0 µm corados em Hematoxilina e Eosina (H&E) foram utilizados para confirmação do diagnóstico 

e classificação das lesões sob um microscópio de luz convencional. O CBC foi classificado segundo os critérios da 

Organização Mundial de Saúde [4] e categorizados em grupos de baixo risco, incluindo o tipo nodular, e alto risco, 

incluindo os tipos superficial, infiltrativo e misto. As amostras de CCE foram estratificadas quanto às classificações de 

Broders [5] e Bryne [6]. Foi usado para a CA um sistema de graduação conhecido como “neoplasia queratinocítica 

intraepidérmica” (KIN, sigla em inglês) [7], categorizados em três graus de acordo com o grau de displasia. 

B. Reações de imunohistoquímica 

 A expressão das proteínas MMT-2 e MT1-MMT foi avaliada por reações de imunohistoquímica em cortes de 3.0 µm. 

Os cortes foram desparfinados em xilol e reidratadas com graduais soluções de álcool, seguida pela recuperação 

antigênica em tampão de citrato. A atividade da peroxidase endógena foi bloqueada com dois banhos a 0,3% de 

peróxido de hidrogénio, durante 15 minutos. As amostras foram então incubadas com anticorpos monoclonais primários 

contra a MT1-MMP (BA19Z; Santa Cruz Biotecnologia Inc., Santa Cruz, CA), e MMP-2 (8B4; Santa Cruz 

Biotecnologia Inc., Santa Cruz, CA) a 4°C, a uma diluição de 1:50 µl. As amostras foram incubadas em anticorpo 

secundário e complexo de estreptavidina-biotina-peroxidase utilizando o kit LSABTM (Labs Dako, Dinamarca), 

seguido por incubação com o cromógeno diaminobenzidina. A contracoloração foi realizada com hematoxilina de 

Mayer. Amostras de fígado foram utilizadas como controle positivo. O controle negativo foi obtido utilizando um 

anticorpo monoclonal controle negativo universal. 

C. Avaliação da imunorreatividade 

 Para quantificar a imunomarcação das proteínas, dez campos microscópicos de parênquima e estroma tumoral foram 

fotografados em aumento de 400x (Carl Zeiss Axioskop 40 microscópio e software Axiovision). Células do estroma e 

do parênquima foram contadas separadamente utilizando o software ImageJ [8]. Foi considerada a proporção de células 

positivas para o número total de células contadas. 

D. Análises estatísticas 
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Todos os dados foram analisados usando SPSS 18.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). A normalidade 

foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e, como nenhuma variável apresentou distribuição normal, o teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis foi utilizado para avaliar as diferenças de padrões de imunomarcação, entre padrões de 

lesões, seguido pelo teste de Mann-Whitney para comparação entre os dois grupos. O teste de Spearman foi realizado 

para verificar a correlação entre a MMP-2 e MT-MMP1(nível de significância: p<0,05). 

 

Resultados 

A. Características clínico-patopógicos 

Um total de 23 indivíduos do sexo masculino e 31 indivíduos do sexo feminino foi incluído no estudo. As 

características clinico-patológicas dos grupos, incluindo gradação do tumor, encontram-se apresentadas na tabela 1. 

B. Expressão da MMP-2 

A proteína MMP-2 foi expressa em níveis mais elevados no estroma e parênquima do CCE quando comparado com o 

CBC (p=0,001; p=0,012, respectivamente). Além disso, a expressão de MMP-2 foi também mais elevada no estroma e 

no parênquima da CA em relação ao CBC (p=0,049; p=0,013, respectivamente).  Por outro lado, não houve diferença na 

expressão de MMP-2 entre CEC e CA, tanto no estroma quanto no parênquima (Figura 1). Entre os subtipos de CBC, a 

expressão da MMP-2 no estroma também variou, mostrando-se expressa em níveis mais elevados em CBC de alto risco 

(Figura 2A). Também foi observada uma tendência de maior expressão de MMP-2 no estroma de CA com displasia 

mais proeminente (Figura 2B). A expressão da MMP-2 foi semelhante entre amostras de CCE pouco diferenciadas 

(Figura 2C). 

C. Expressão da MT1-MMP 

A expressão do MT1-MMP foi semelhante em todos os grupos de lesões (Figura 1) e não se mostrou associada a 

graus de tumor. Não foi identificada uma correlação entre MT1-MMP e a expressão MMP-2, tanto para as amostras 

como um todo, quanto para os tipos distintos de tumores e/ou graduações tumorais. 

 

Discussão 

Observou-se que a MMP-2 é expressa em maiores níveis no parênquima e estroma tumoral de CCE em relação ao 

CBC. O caráter mais invasivo do CCE em relação ao CBC pode, em parte, ser devido à alta atividade e expressão de 

MMP-2 [9]. O fato dos níveis de expressão de MMP-2 serem semelhantes entre CA e CCE pode ser devido ao potencial 

da CA progredir para CCE. Observou-se também que a MMP-2 foi expressa em níveis mais elevados no estroma de 

CBC de alto risco, em comparação com o CBC de baixo risco (figura 1A). Sabendo que a MT1-MMP é importante para 

a ativação de MMP-2, avaliou-se a imunorreatividade de MT1-MMP nestes grupos. Além disso, avaliou-se a correlação 

entre MT1-MMP e MMP-2 expressão nestas amostras. Não houve diferença significante quando a expressão destas 

duas proteínas foi analisada. Previamente, já foi relatado que outros mecanismos podem favorecer a expressão de MMP-

2 em tumores [10]. Isto sugere que vias moleculares distintas estão envolvidas na regulação destas metaloproteinases em 

tumores de pele. 

 

Conclusão 

Em conclusão, os resultados fornecem evidências de que a expressão de MMP-2 pode estar implicada nos padrões 

invasivos distintos vistos em CCE e CBC. Além disso, o aumento da expressão de MMP-2 foi encontrado em lesões 

potencialmente malignas. Isso leva a crer que os inibidores de MMP-2 apresentam-se como um alvo terapêutico 

interessante no tratamento tanto do CCE quanto da CA. 
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Tabela 1 Características clinico-patológicas dos grupos estudados 

Diagnóstico (n)     Gênero Idade (media ± SD) Graduação tumoral (n) 

CA (13) 
07 masculinos 

06 femininos 
60.6 ± 16.5 

KIN 1: 7; 

KIN 2: 5; 

KIN 3: 1; 

CBC (29) 
10 masculinos 

19 femininos 
65.9 ± 13.9 

Baixo risco:13 

Alto risco: 16 

CEC (12) 
06 masculinos 

06 femininos 
62.0 ± 7.1 

Broders’ 1: 4 

Broders’ 2: 5 

Broders’ 3: 3 

C: ceratose actínica CBC; carcinoma basocelular; CEC: carcinoma de células escamosas; KIN: 

neoplasia queratinocítica intraepidérmica; SD: desvio padrão 

 

 

 
Figure 1. Expressão imunohistoquímica de MT1-MMP e MMP-2 em ceratose actínica (CA), carcinoma basocelular (CBC), e carcinoma d células 

escamosas (CCE). Eixo Y apresenta a imunohistoquímica dos biomarcadores no parênquima (p) e estroma (s). * p < 0,05; ** p < 0.01. 

 

 

 

 
 

Figura 2. Expressão imuno-histoquímica de MMP-2 no parênquima (p) e estroma (s) nas graduações tumorais. A: Comparação de amostras de CBC 

classificados como carcinoma basocelular de baixo risco (CBC baixo risco) e de alto risco (CBC alto risco). B: Comparação das amostras de ceratose 

actínica (CA) classificados como neoplasia intraepitelial queratinocítica (KIN) 1, 2/3. C: Comparação das amostras de carcinoma de células 

escamosas (CEC) classificados como graduação Brothers '1 (bem diferenciado) e Brothers' 2/3 (pouco diferenciado). *: p <0,05. 


