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RESUMO 
 

Em decorrência do aumento da sobrevida dos animais domésticos, tornou-se 
comum observar em centros clínicos veterinários patologias relacionadas à 
senilidade. Dentre essas enfermidades, as alterações prostáticas tem ganhado 
merecido destaque. Sabe-se que substâncias como hormônios e fatores de 
crescimento estão envolvidas no desenvolvimento dessas alterações prostáticas 
através da ativação ou desativação de determinadas vias de transdução de sinal 
inter e intracelulares. Este estudo objetivou avaliar por meio da técnica de 
imunoistoquímica a expressão da proteína Cyr61 e a ativação da proteína ERK1/2 
em próstatas caninas com displasia, prostatite, hiperplasia estromal ou hiperplasia 
epitelial papilífera. Foram utilizados 16 fragmentos de próstata canina incluídos 
em parafina e marcados com anticorpos policlonais contra as proteínas Cyr61 ou 
a forma ativa da ERK 1/2. Os resultados relativos à proteína Cyr61 foram 
avaliados de maneira semi-quantitativa e a ERK 1/2 ativa por meio dos testes 
estatísticos ANOVA e teste de Tukey. A expressão da Cyr61 foi verificada tanto 
no estroma quanto no epitélio glandular dos fragmentos, sendo que sua 
expressão no estroma foi mais acentuada nas fibras musculares lisas tanto do 
tecido de sustentação como das artérias e/ou arteríolas, fibroblastos e citoplasma 
de células endoteliais. No epitélio sua marcação foi citoplasmática, porém com 
padrão variando do puntiforme ao difuso. A forma ativa da proteína ERK 1/2 
também mostrou marcação tanto estromal quanto epitelial. No estroma foram 
marcadas as mesmas estruturas apresentadas para a Cyr61, porém no epitélio 
glandular a marcação foi predominantemente nuclear. Os métodos estatísticos 
utilizados revelaram que o diagnóstico que teve maior ativação da ERK 1/2 foi a 
displasia, seguido pela prostatite. Não houve diferenças estatísticas entre os 
diagnósticos de displasia comparado à prostatite e hiperplasia estromal 
comparados à hiperplasia epitelial papilífera. Tanto a proteína Cyr61 quanto a 
forma ativa da ERK1/2 apresentaram semelhante padrão de marcação nas 
próstatas dos cães com relação aos estudos realizados com tecidos humanos, 
confirmando assim que a próstata canina ainda é o melhor modelo experimental 
de estudo das alterações prostáticas do homem. 
 

Palavras-chave: cão, ERK 1/2, MAPK, hiperplasia, displasia, prostatite.  
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ABSTRACT 
 

The increased life span of dogs has been related to the escalating frequency of 
diagnostics of old age-related diseases such as prostate maladies in veterinary 
practices. It is known that substances such as hormones and growth factors play 
an important role in the onset of prostate changes by activating or deactivating 
intercellular and intracellular signal transduction pathways. The present work 
aimed to evaluate through immunohistochemistry the expression profile of the 
proteins Cyr61 and the activated form of ERK 1/2 in dog prostates diagnosed with 
dysplasia, prostatitis, stromal hyperplasia and papilliferous epithelial hyperplasia. 
Sixteen paraffin-embedded dog prostates were marked with polyclonal antibodies 
against Cyr61 and the phosphorilated (active) ERK1/2. Cyr61 expression profile 
was evaluated semi quantitatively, whereas active ERK was analyzed with 
ANOVA followed by the Tukey test. Cyr61 was expressed in the stroma as well as 
in the epithelia; in the stroma the expression was highlighted in smooth muscular 
fibers from framework tissue and arteries or arterioles, fibroblasts, and the 
endothelial cells cytoplasms. In the glandular epithelium the staining was markedly 
cytoplasmic, with patterns changing from dot-like to diffuse. The active form of 
ERK 1/2 also showed both cytoplasmic and nuclear distribution. Although ERK 1/2 
was present in the same structures previously described as stained for Cyr61 in 
the stroma, the staining pattern in the epithelium was conspicuously nuclear. 
Displasia was the condition predominantly associated to active ERK 1/2, followed 
by prostatitis; however, there was no significant difference between displasia 
compared to prostatitis and stromal versus papilliferous epithelial hyperplasia. 
Both Cyr61 and active ERK1/2 presented similar staining profile in dog prostates 
as compared to humans, pointing to the fact that the dog is indeed the best animal 
model to study prostate changes in man. 
 
 

Key-words: dog, dysplasia, ERK 1/2, hyperplasia, MAPK, prostatitis.  

 
 
 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os animais domésticos, particularmente cães e gatos, têm participado 

cada vez mais do convívio familiar, seja como animal de companhia, guia de 

deficientes visuais ou com a função de guarda. De acordo com dados da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 2002 (FUNASA, 2002), a população 

canina e felina brasileira alcança entre 10% a 15% da população humana. Este 

número pode ser explicado pelo crescimento da expectativa de vida destes 

animais, pois com a industrialização dos alimentos, criação de serviços 

especializados, medidas profiláticas e novas técnicas de diagnósticos, cães e 

gatos podem atingir em média 15 anos de idade. 

Devido a esse aumento da sobrevida, algumas enfermidades que 

geralmente manifesta-se em cães idosos aumentaram sua freqüência em centros 

clínicos veterinários, dentre elas as alterações da próstata.  

As doenças prostáticas são comuns em cães idosos. Com o 

envelhecimento, esta glândula aumenta de volume e peso, usualmente devido à 

hiperplasia ou transformação neoplásica (BARSANTI & FINCO, 1989). 

Acredita-se que a maioria das patologias que cursam com alterações 

morfológicas ocorra por modificações em alguma fase do ciclo celular (PERALTA-

ZARAGOZA et al., 1997). 

O ciclo celular é estimulado e regulado por transduções de sinais entre 

receptores, mensageiros e efetores. Os receptores são proteínas de membrana 

capazes de se ligar a um transmissor na parte extracelular e permitir a 

modificação de algum componente intracelular, ou seja, os receptores são os 

pontos de entrada da informação na célula. A função dos mensageiros 

intracelulares é transmitir o sinal do receptor da membrana a diversas proteínas, 

que farão com que um determinado sinal possa ser sentido pela célula (LENZ, 

2000). 

Os efetores são os componentes que produzem o efeito final na célula, 

que freqüentemente são fosforilações quando se trata de proteínas quinases 

(LENZ, 2000). É bem estabelecida a participação da via de transdução de sinal 

tirosina-quinase na ativação da mitose, tanto em condições normais quanto em 

processos neoplásicos (WIDMANN et. al, 1999). 
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Durante o processo de transformação das células normais em células 

tumoradas, ocorrem várias alterações genéticas. Neste processo, ocorre a perda 

do controle dos mecanismos de replicação e reparação do DNA, assim como a 

segregação do material genético. Ainda que as células normais tenham 

estratégias de defesa contra o desenvolvimento de tumor, as células tumorais 

ativam diferentes vias de escape que permitem a progressão da neoplasia 

(PERALTA-ZARAGOZA et al., 1997). 

Dos vários meios de diagnóstico, a imunoistoquímica, seguimento 

moderno da histoquímica, é um conjunto de técnicas relativamente recente cuja 

crescente utilização tem provocado grande impacto em patologia humana e 

veterinária, devido a sua elevada sensibilidade e especificidade (OLIVEIRA, 

1998). Ao combinar técnicas histológicas, imunológicas e bioquímicas, a 

imunoistoquímica possibilita a detecção de antígenos tissulares in situ, por meio 

da utilização de anticorpos específicos e moléculas marcadoras (GIMENO, 1995). 

Dessa maneira, padronizar novas técnicas de diagnóstico precoce das 

enfermidades prostáticas de cães utilizando pesquisas de proteínas envolvidas no 

desenvolvimento de alterações teciduais é uma importante alternativa para a 

melhor compreensão do processo e descobrimento de formas adequadas de 

tratamento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 Descrição anatômica, funcional e histológica da próstata 

 

 

2.1.1 Descrição anatômica 

 

A próstata é a única glândula sexual acessória do cão. É um órgão 

bilobulado, com septo mediano na superfície dorsal. Está localizada no espaço 

interperitoneal, caudal à bexiga e à uretra proximal, podendo variar de posição no 

abdômen dependendo da idade do animal, distensão da bexiga e presença de 

afecções prostáticas (BARSANTI & FINCO, 1989; DORFMAN & BARSANTI, 

1995). A próstata do cão tem localização retro-peritoneal, com seu bordo crânio-

dorsal recoberto pelo peritônio. Dorsalmente a glândula se relaciona com o reto e 

em sua região ventral com a sínfise pubiana e parede abdominal, como 

apresentado na Figura 1. A glândula é recoberta por uma cápsula de tecido 

fibromuscular (ROGERS, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 1- Anatomia do aparelho reprodutor masculino e localização da 
glândula prostática em cães. 

Fonte: http://www.vetmed.wsu.edu/ClientED/anatomy/dog_ug.htm,2003 
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A próstata é inervada pelo sistema nervoso autônomo simpático e 

parassimpático, tendo o óxido nítrico (NO) como mediador da contração prostática 

no cão e no homem (ZLOTTA et al., 1997). 

A tensão de contração da musculatura lisa prostática é mediada por 

adrenoreceptores α1, influenciando diretamente na compressão da uretra 

intraprostática. Ao avaliar-se a densidade de musculatura lisa e receptores α1 

adrenérgicos nas diferentes regiões de cinco próstatas de caninos acima de três 

anos de idade obtidas por prostatectomia, observou-se que a densidade de área 

percentual para a musculatura lisa foi 17,6%, 1,6 vez maior na região central 

(LEPOR et al., 1992). 

Com o avançar da idade, a próstata aumenta de volume e peso 

concomitantemente com a elevação da testosterona sérica. Após a maturidade 

sexual, permanece neste tamanho até o desenvolvimento da hiperplasia 

prostática benigna (HPB) (BARSANTI & FINCO, 1989). Esta glândula passa 

então, a apresentar localização abdominal com seu aumento de tamanho 

relacionado à idade (CHEW, 1997). 

 
 
2.1.2 Descrição funcional 

 

A glândula prostática é responsável pela produção do fluído prostático 

para o transporte e sustentação dos espermatozóides na ejaculação (BARSANTI 

& FINCO, 1989; DORFMAN & BARSANTI, 1995). 

Outras funções desta glândula incluem: participação no controle do 

fluxo urinário da bexiga, devido ao volume de musculatura lisa; como glândula 

exócrina contribui com o plasma seminal com moléculas e enzimas como a 

fibrinolisina, coagulase e outras, que facilitam a fertilidade; o fluído prostático 

reduz a acidez da uretra e aumenta a motilidade do esperma; a fosfatase ácida 

prostática hidrolisa a fosforilcolina em colina, envolvida na nutrição dos 

espermatozóides; como glândula endócrina auxilia no rápido metabolismo da 

testosterona em dehidrotestosterona (DHT), influenciando nas funções do 

hipotálamo e hipófise; e, na espécie humana, os altos níveis de zinco observados 
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no plasma seminal parecem ser de origem prostática e possuem ação 

antimicrobiana (KUMAR & MAJUMDER, 1995). 

 

 

2.1.3 Descrição histológica 

 

COONEY (1992) correlacionou os achados ultra-sonográficos da 

próstata canina com a histologia e observou que os detalhes celulares do epitélio 

e a morfologia acinar eram uniformes, não havendo, como nos humanos, divisão 

em zonas anatômicas. Ainda, a próstata canina se assemelha à porção periférica 

da próstata humana. 

Histologicamente, a próstata é composta por ácinos glandulares 

sustentados por estroma de tecido conjuntivo e musculatura lisa, envolta por uma 

espessa cápsula fibromuscular. As células epiteliais prostáticas são de dois tipos: 

um epitélio secretor colunar alto, que pode se projetar em forma de papilas para o 

interior da glândula e o epitélio basal, localizado rente à membrana basal. O papel 

dessas células é desconhecido, mas podem ser precursoras de células 

secretoras. O estroma predomina em animais pré-púberes e, após a maturidade 

sexual do animal, o componente epitelial é mais abundante (BARSANTI & FINCO, 

1989). 

 

 

2.2 Alterações prostáticas 
 

A próstata é o principal sítio das doenças do trato reprodutor 

masculino, principalmente em cães de meia idade. Devido à alta incidência de 

enfermidades desta glândula, recomenda-se que os caninos devem ser sempre 

submetidos ao exame da próstata (PURSWELL, 2000). 

Dobermann e Pastor Alemão são as raças mais acometidas por 

alterações prostáticas (KAY, 1989; CHEW, 1997). Alguns autores relataram que a 

HPB é a desordem prostática mais freqüente, seguida de prostatite e neoplasias 

(CHEW, 1997; AMORIM, 2001). Segundo estudo realizado por OLIVEIRA et al, 

(2004) a desordem prostática mais freqüentemente encontrada foi a prostatite. 
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A HPB normalmente não causa sinais clínicos evidentes, sendo um 

achado ocasional no exame físico de cães não castrados. A prostatite pode ser 

aguda ou crônica e ocorrer sem contaminação bacteriana (MARTINS et al., 2000). 

A presença de cistos prostáticos, que podem se tornar calcificados está 

relacionada a HPB ou a metaplasia escamosa. Os abscessos ocorrem quando há 

contaminação bacteriana dos cistos (PURSWELL, 2000). 

De acordo com JOHNSTON et al. (2000), mais de 80% dos cães não 

castrados e com idade acima de cinco anos apresentam HPB e o volume 

glandular é duas a 6,5 vezes maior quando comparados às próstatas normais de 

animais com o mesmo peso corpóreo e faixa etária.  

A inflamação aguda ou crônica da próstata resulta normalmente de 

infecção ascendente do trato urinário, sendo a Escherichia coli o microrganismo 

mais comumente isolado. Os sinais clínicos podem estar ausentes ou 

relacionados à infertilidade (JOHNSTON et al., 2000). 

As alterações associadas às enfermidades prostáticas na espécie 

canina são: tenesmo, disúria e secreção uretral, além de sinais sistêmicos como 

febre, depressão e dor. O animal pode ainda não apresentar sintomatologia 

clínica de envolvimento prostático (BARSANTI & FINCO, 1989; DORFMAN & 

BARSANTI, 1995). 

WHEATON et al. (1979) afirmaram que a obstrução do intestino grosso 

é o sinal mais comum em cães com alterações prostáticas em comparação à 

obstrução do trato urinário, sinal mais freqüente nos humanos. Sabe-se também 

que a próstata produz o maior volume do ejaculado e que este volume é 

modificado em função da presença de alterações no tamanho da glândula. 

LOWSETH et al. (1990) justificaram que as diferenças nos sinais 

clínicos entre humanos e caninos com aumentos de volume prostáticos baseiam-

se na localização anatômica deste órgão. Enquanto que na espécie humana a 

próstata está fixada entre a sínfise pubiana e o reto, comprimindo a uretra e 

provocando a sua obstrução, nos cães, a glândula não é fixa e seu crescimento 

ocorre em várias direções, provocando principalmente obstrução retal e 

constipação. 

A próstata do cão é um dos melhores modelos naturais para doenças 

deste mesmo órgão em humanos, havendo similaridades tanto nas HPB como 
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nas neoplasias. Apesar do desenvolvimento de adenocarcinoma na próstata 

canina não ser tão comum quanto no homem, este processo é extremamente raro 

em qualquer outra espécie animal (MCENTEE et al., 1987; GRIFFITHS et al., 

1991; KARR et al., 1995). 

O cão também tem sido utilizado como modelo de estudo da HPB, pois 

é a única espécie que desenvolve espontaneamente esta lesão com o avanço da 

idade (LOWSETH et al., 1990). 

Em trabalho realizado na Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, UNESP, em Botucatu, SP, objetivando avaliar a incidência de afecções 

prostáticas em cães que eram encaminhados à necropsia, observou-se que 

84,6% dos animais apresentavam lesões nesta glândula, revelando a importância 

destas afecções na espécie canina. A HPB foi à alteração mais freqüentemente 

encontrada (36,9%), sendo mais comum em cães acima de oito anos de idade 

(53,9% dos casos) e observada em 29% em cães entre dois e oito anos.  As 

prostatites ocorreram em 24,6% dos animais, os cistos prostáticos em 12,3% e as 

neoplasias em 4,6% (OLIVEIRA et al., 1996). 

 

 

2.2.1 Prostatites 

 

Prostatite é a denominação de infecção e/ou inflamação da glândula 

prostática. Existem três categorias de prostatites: prostatite bacteriana aguda e 

crônica, prostatite não-bacteriana (MARTINS et al., 2000). Os autores 

acrescentam ainda a existência da prostatodinia que é definida por uma dor 

pélvica crônica em humanos com secreções prostáticas normais, que é 

infreqüente ou não diagnosticada no cão. 

 

 

a) Prostatite bacteriana 

 

A prostatite bacteriana ocorre quando se altera a resistência normal do 

hospedeiro. Acredita-se que a maioria das infecções é causada por bactérias que 
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atingem a próstata por via ascendente, embora também possa ocorrer um 

alastramento de bactérias por via hematógena (KAY, 2003). 

Os patógenos mais comuns são E. coli, Staphilococcus sp, P. mirabilis, 

Streptococcus e Mycoplasma. Os isolados menos comuns incluem Klebsiella, 

Brucella canis, Pseudomonas e Ureaplasma. Infecções anaeróbias são raras e 

infecções micóticas disseminadas podem causar prostatite (MARTINS et al., 

2000). 

As prostatites bacterianas agudas, inadequadamente ou não tratadas, 

podem evoluir para crônicas. Na maioria das vezes, entretanto, as prostatites 

crônicas bacterianas ocorrem insidiosamente, sem uma fase aguda evidente, com 

os mesmos organismos causadores das prostatites agudas bacterianas, apesar 

de na secreção prostática serem evidenciados neutrófilos. Em algum destes 

casos, admite-se que o organismo responsável seja Chlamydia trachomatis ou 

Ureoplasma urealyticum (BILLIS, 1997). 

 

 

b) Prostatite não bacteriana 

 

As causas da prostatite não-bacteriana são controvertidas ou 

desconhecidas. As causas infecciosas foram as mais exaustivamente 

investigadas. Muitos autores consideram pouco consistente a possibilidade de a 

prostatite crônica ser provocada por agentes infecciosos, tais como bactérias 

gram-negativas ou enterococos, pois, além de não serem detectados 

clinicamente, a resposta aos antimicrobianos não é satisfatória. Estudos 

cristalográficos de cálculos prostáticos indicam que alguns possuem substâncias 

encontradas na urina e não na secreção prostática, uma demonstração de que a 

urina pode refluir para os ductos prostáticos. O refluxo para os ductos prostáticos 

poderia facilitar a infecção se a urina for infectada ou ocasionar uma prostatite 

"química" em caso de ausência de bactérias (MARTINS et al., 2000). 
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2.2.2 Hiperplasia prostática benigna (HPB) 

 

A HPB é um aumento benigno e espontâneo da próstata, induzido por 

hormônio, observado em cães de meia idade ou idosos (BAMBERG-THALÉN & 

LINDE-FORSBERG, 1992). É uma alteração comum da próstata canina, sendo 

que 100% dos cães não castrados desenvolvem evidências histológicas de HPB 

com o avanço da idade (BARSANTI, 1999). 

A HPB no cão ocorre provavelmente devido a um desequilíbrio nos 

hormônios testiculares. Esta hipótese tem suporte no fato de que a castração ou 

administração de estrógenos causa atrofia da próstata normal ou hiperplásica 

(WHEATON et al., 1979; BAMBERG-THALÉN & LINDE-FORSBERG, 1992;). 

LEAV & LING (1968) relataram que a hiperplasia acinar ocorre devido a 

um excesso de andrógenos e a hiperplasia do componente estromal devido a um 

excesso de estrógenos. Estudos recentes demonstraram a localização dos 

receptores de estrogênio no componente estromal da próstata humana com HPB. 

Em cães saudáveis, investigações imunoistoquímicas evidenciaram a presença 

desses receptores tanto nas células estromais quanto epiteliais dos ductos da 

região peri-uretral (GRIFFITHS et al., 1991). 

A infiltração prostática por linfócitos e macrófagos aumenta com o 

avançar da idade. Este processo pode ocorrer na ausência de infecção, sendo 

considerado um dos fatores somáticos responsáveis pelo desenvolvimento da 

HPB. Os linfócitos liberam fatores que estimulam a formação de matriz, pela 

síntese de colágeno, além de promoverem a proliferação de células epiteliais e 

estromais, pela secreção de IL-6 e IL-7 (interleucinas 6 e 7). Também podem 

exercer efeitos indiretos na promoção de neovascularização, já que liberam fator 

de crescimento endotelial vascular (LEE et al., 1997). 

 

 

2.2.3 Displasia ou neoplasia prostática intraepitelial (PIN) 

 

A displasia ducto-acinar ou neoplasia prostática intraepitelial (PIN) são 

lesões precursoras dos carcinomas prostáticos. São compostas por focos únicos 

ou múltiplos de proliferação intra acinar com anaplasia nuclear, porém, não há 
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invasão da membrana basal e foram observadas em 66% dos casos de neoplasia 

espontânea em próstatas de cães. A PIN tem crescimento lento, podendo invadir 

a membrana basal, sendo então diagnosticada como câncer. Como este 

desenvolvimento pode levar anos, a determinação da PIN é importante, pois o 

uso de terapias que promovam a regressão da lesão neste estágio implicaria na 

não progressão da neoplasia (WATERS & BOSTWICK, 1997). 

Segundo AQUILINA et al. (1998) a próstata humana e canina são 

semelhantes tanto morfologicamente quanto em relação à predisposição ao 

câncer. Nestas espécies, a PIN funciona como uma alteração que antecede a 

neoplasia prostática. Assim, os cães são modelo espontâneo de PIN, servindo 

como ferramenta importante na avaliação de agentes quimioterápicos. Ao realizar 

um estudo com 199 próstatas de cães, obtidas em necropsia, observaram uma 

incidência de 3% de PIN. Já quando correlacionaram a incidência desta afecção 

com adenocarcinoma prostático, obtiveram 72% de positividade, dados similares 

aos humanos. Acreditam ainda, que a baixa incidência de PIN nos casos de 

necropsia, deve-se ao fato de terem disponível somente um fragmento aleatório 

do tecido prostático para exame histopatológico. 
 

 

2.2.4 Neoplasia prostática 

 
As neoplasias da glândula sexual acessória são raras, sendo o tipo 

mais comum o adenocarcinoma prostático, observado em cães com mais de dez 

anos de idade (LADDS, 1993). 

De acordo com LEAV & LING (1968), as neoplasias prostáticas 

acometem cães entre oito e dez anos de idade, sem haver predisposição racial. 

As neoplasias causam aumento de volume glandular, que à palpação retal 

apresenta-se firme e irregular com perda total ou parcial da rafe mediana. 

As neoplasias prostáticas dos cães são extremamente agressivas e 

provocam metástase para vários órgãos (LEIB, 1986). A prevalência de 

metástases na espécie canina é de 80%, sendo que o pulmão é o órgão mais 

acometido (JOHNSTON et al., 2000) juntamente com os linfonodos pélvicos e o 

sistema esquelético (KOZLOWSKI, 1999). 
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Histologicamente, os adenocarcinomas são bem diferenciados, com 

glândulas aumentadas de volume e padrão papilar. Os núcleos são grandes e 

vacuolizados com um ou mais nucléolos evidentes. Há variações no tamanho e 

forma nuclear, mas o pleomorfismo não é acentuado e as figuras de mitose são 

raras. Os ácinos apresentam-se próximos uns aos outros, com pouco estroma 

entre eles, conferindo um aspecto descrito como “costas a costas” (COTRAN, 

1999; KOZLOWSKI, 1999). 

 

 

2.3 Mecanismos bioquímicos de desenvolvimento de alterações prostáticas 
 

O ciclo celular é estimulado e regulado por transduções de sinais entre 

receptores, mensageiros e efetores (LENZ, 2000). Acredita-se que a maioria das 

patologias que cursam com alterações morfológicas ocorra por modificações em 

alguma fase do ciclo celular (PERALTA-ZARAGOZA et al., 1997). 

O ciclo celular compreende os processos de duplicação de DNA e 

divisão nuclear (mitose) e resulta na produção de nova célula. Para iniciar um 

ciclo, a célula em repouso (fase G0) precisa ser estimulada por fatores de 

crescimento, hormônios esteróides e citocinas, todos produzidos por ela mesma 

ou por células ao seu redor. Esses fatores ligam-se aos seus receptores de 

membrana, deflagrando uma série de reações químicas e eventos morfológicos 

que devem ocorrer de modo sucessivo e ordenado dentro de cada fase do ciclo 

de divisão celular (G1, S, G2). Porém essas reações e eventos são interrompidos 

durante a transição de fases G1/S/G2/mitose. Nesses momentos críticos do ciclo 

celular – os “pontos de checagem”, a célula decide se avança para a fase 

seguinte, continuando o processo de divisão, ou sai do ciclo celular, iniciando o 

processo de morte celular por apoptose Portanto, qualquer defeito em um dos 

componentes ou operadores desse mecanismo provocará a proliferação contínua 

das células (BELIZÁRIO, 2002). 

De fato, provou-se que o crescimento descontrolado que se verifica nas 

neoplasias decorre da ativação de proto-oncogenese, como o c-Myc, c-Fos, c-

Ras, envolvidos no controle positivo do ciclo celular. A ativação pode ser causada 
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por mutações, deleção (eliminação de trecho) e translocações cromossômicas 

(BELIZÁRIO, 2002). 

Se uma célula normal receber cópias extras dos oncogenes ativados, 

haverá estimulação constante dos eventos bioquímicos da proliferação celular e 

da transformação celular (o que configura o câncer) sendo essencial o 

funcionamento dos mecanismos de controle de falhas e erros na linha de 

montagem de uma nova célula (BELIZÁRIO, 2002). 

Durante o processo de transformação das células normais em células 

cancerosas, ocorrem várias alterações genéticas. Neste processo, observa-se a 

perda do controle dos mecanismos de replicação e reparação do DNA, assim 

como a segregação do material genético. Ainda que as células normais tenham 

estratégias de defesa contra o desenvolvimento do câncer, as células tumorais 

ativam diferentes vias de escape que permitem a progressão da neoplasia 

(PERALTA-ZARAGOZA et al., 1997). 

É bem estabelecida a participação da via de transdução de sinal de 

quinases fosforiladas em tirosina, notoriamente a ERK 1/2 na ativação da mitose, 

tanto em condições normais quanto em processos neoplásicos (WIDMANN et al., 

1999). 

 

 

2.4 Componentes de transdução de sinal 
 
Organismos multicelulares podem ser considerados sociedades 

celulares extremamente complexas, na qual cada indivíduo (célula) possui 

funções específicas e dinâmicas, objetivando o bem do organismo e não o de 

cada célula. Para que estas funções possam ser desempenhadas 

adequadamente, células recebem e emitem uma grande variedade de 

informações, desde o contato com as células vizinhas até sinalizadores químicos 

sintetizados por outras células, caracterizando assim a transdução de sinais 

dentro e entre células (LENZ, 2000). 

Os componentes celulares responsáveis pela transdução de sinal são 

basicamente constituídos de moléculas pequenas (como o cAMP), íons (como o 

Ca2+) e proteínas (como canais iônicos, proteínas de reconhecimento e enzimas), 
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chamados de receptores, mensageiros e efetores. Os receptores são proteínas de 

membrana capazes de se ligar a um transmissor na parte extracelular e permitir a 

modificação de algum componente intracelular, ou seja, os receptores são os 

pontos de entrada da informação na célula. A função dos mensageiros 

intracelulares é transmitir o sinal do receptor da membrana a diversas proteínas, 

que farão com que um determinado sinal possa ser sentido pela célula. Os 

efetores são os componentes que produzem o efeito final na célula, que 

freqüentemente são fosforilações quando se trata de proteínas quinases (LENZ, 

2000). 

 

 

2.5 Cyr61 e sua via de transdução de sinal 
 

A proteína Cyr61 (CCN1) faz parte da família das CCN - conective 

tissue growth factor (CTGF), cystein rich proteins (Cyr61), and nephroblastoma 

overexpressed gene (Nov) - que é composta por seis proteínas que participam na 

proliferação celular, migração, formação de tecido de cicatrização e fibrose, 

diferenciação celular e angiogênese, entre outros (BRIGSTOCK, 2003). 

A Cyr61 está bem caracterizada como função de ligante de integrina 

(BABIC et al., 1999; JEDSADAYANMATA et al., 1999). Apresenta-se em níveis 

baixos nas células em repouso, mas são rapidamente induzidas em resposta a 

fatores de crescimento (SIMMONS et al., 1989; O´BRIEN et al., 1990), divisão 

celular (O´BRIEN et al., 1990), em resposta ao estrógeno no tecido uterino 

(RIVERA-GONZALEZ et al., 1998), pela vitamina D3 nos osteoblastos fetais 

(SCHUTZE et al., 1998) e pelo fator VII-a e trombina nos fibroblastos humanos 

(PENDURTHI et al., 2000). No desenvolvimento embrionário, a expressão da 

Cyr61 é elevada em locais de neovascularização e condensação mesenquimal 

(O'BRIEN & LAU, 1992) o que confirma seu papel na angiogênese e 

condrogênese (KIREEVA et al., 1996; BABIC et al., 1998; BABIC et al., 1999) 

(Figura 2). 
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A Cyr61 é uma proteína ligante da heparina (KIREEVA et al., 1996) e 

se acumula após ser secretada na matriz extracelular, onde permanece estável e 

pode ser detectada após as células entrarem em repouso (YANG & LAU, 1991; 

KIREEVA et al., 1997). Em contraste, a Cyr61 associada com a superfície é 

rapidamente degradada por um mecanismo desconhecido (YANG & LAU, 1991). 

A proteína também foi observada em todas as partes do cérebro de 

adultos (NAUS et al., 2000) e correspondentemente foi encontrada durante a 

diferenciação neuronal das linhagens de células do hipocampo (CHUNG & AHN, 

1998) e em resposta a estimulação dos receptores muscarínicos de acetilcolina 

nas células HEK293 (NAUS et al., 2000). 

Entretanto, em pesquisas recentes, ficou comprovada uma ativação 

exacerbada desta proteína em diversas enfermidades, dentre elas a 

arteriosclerose (HILFIKER et al., 2002; SCHOBER et al., 2002), trombose 

(PENDURTHI et al., 2000) e especialmente câncer de mama (SAMPATH et al., 

2001; XIE et al., 2001; MENENDEZ et al., 2003). Mais recentemente foi relatado o 

FIGURA 2- Modelo proposto para a ativação das proteínas da família 
CCN até a junção com as MAPK.  

Fonte: BRIGSTOCK, 2003.
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papel importante da proteína no desenvolvimento de alterações prostáticas, 

principalmente a HPB (SAKAMOTO et al., 2003). 

 

 

2.6 MAP-quinase (proteína quinase ativada por mitógeno) e sua via de 
transdução de sinal 

 

Para ARAÚJO (2001) dentre as proteínas quinases existem as MAPK 

(proteína quinase ativada por mitógeno), que constituem um módulo de três 

quinases, formando um sistema regulatório que estabelece uma via seqüencial de 

ativação de proteínas quinases.  

Segundo LENZ (2000), as MAPKs estão envolvidas em diversos 

eventos celulares, entre os quais podem ser destacados: 

• Proliferação celular: o mecanismo parece envolver expressão da ciclina D1 e 

a repressão do inibidor de ciclo celular p27 Kip mediada pela ERK (LAVOIE et al., 

1996; KERKHOFF & RAPP, 1998). As MAPKs também estão envolvidas na 

sinalização que inibe a proliferação celular, sendo que a ativação da p38 e 

atividades muito elevadas da cRaf-1 (e provavelmente ERK) aumentam a 

expressão de proteínas inibidoras do ciclo celular como p21 cip1 (LAVOIE et al., 

1996; SEWING et al., 1997; KERKHOFF & RAPP, 1998). 

• Apoptose: a ativação da JNK induz apoptose, enquanto que a ativação da 

ERK bloqueia o processo apoptótico em linhagens feocromocitoma (PC12 – 

pheochromocytoma cells) (XIA et al., 1995), o que foi confirmado pelo efeito 

supressor da ativação da ERK por FGF-2 da apoptose induzida por fator de 

necrose tumoral a (TNFa - tumor necrosis factor a)  (GARDNER & JOHNSON, 

1996). A p38 também parece ser uma das responsáveis pela apoptose induzida 

pela retirada de fatores de crescimento (KUMMER et al., 1997). 

• Transcrição de genes: vários fatores de transcrição podem ser regulados 

pelas MAPKs, como a proteína de ligação ao elemento regulado por cAMP 

(CREB – cAMP regulated element binding protein), através de uma quinase 

ativada pela ERK denominada Rsk2 (XING et al., 1996). ERK e JNK podem 

fosforilar diretamente a Elk1, podendo levar à indução da expressão da c-fos, 

integrando desta forma os sinais destas duas cascatas (KARIN, 1996 e 
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WHITMARSH et al., 1998). JNK também pode fosforilar e ativar cjun, que forma, 

juntamente com c-fos, o ativador transcripcional AP1 (GUPTA et al., 1995). 

• Integração de sinais: as MAPK, por serem ativadas pelos mais diversos 

mecanismos de transdução de sinal, são importantes integradoras de sinal, como 

por exemplo, a mediação de muitos efeitos do Ca2+ em neurônios (FINKBEINER 

& GREENBERG, 1996). 

• Diferenciação celular: ativações com cinéticas de desativação lenta podem 

induzir diferenciação em PC12 (MARSHALL, 1995 e 1998) e megacariócitos 

(RACKE et al., 1997). 

• Plasticidade neuronal: Tanto estudos com deleção de genes (KO – 

knockout) bem como utilizando inibidores mostraram o envolvimento das MAPKs 

em eventos de plasticidade como potenciação de longa duração (LTP – long-term 

potentiation) e memória (IMPEY et al., 1999 e WALZ et al., 1994). 

As MAPKs são formadas por três famílias de quinase, MAPK, MAPKK 

e MAPKKK. Embora várias quinases possam regular as MAPKKK e inúmeras 

outras possam ser reguladas pelas MAPKs, produzindo cascatas de cinco ou 

mais quinases, estes três níveis de quinases são conhecidos como cascata das 

MAPKs. Em cada um dos níveis existem vários subtipos, sendo que três cascatas 

razoavelmente independentes têm sido denominadas ERK, c-jun quinase (JNK - 

c-Jun Kinase) e p38 (WIDMANN et al., 1999). 

Muitos hormônios protéicos, conhecidos como fatores de crescimento, 

estimulam a proliferação e a diferenciação de suas células-alvo por meio da 

ligação a receptores cujo domínio C-terminal intracelular possui atividade tirosina-

quinase. Tais receptores tirosina-quinases (RTKs) são monômeros no estado 

não-ligado e contém um único segmento transmembrana (NISHIZUKA, 1992). 

A ativação dos RTKs é acompanhada por uma fosforilação cruzada e 

mútua dos resíduos de tirosina nos dois domínios da tirosina-quinase. Essa 

autofosforilação permite a tirosina-quinase fosforilar resíduos de tirosina de outras 

proteínas citoplasmáticas. Podendo elas mesmas ser proteínas-quinases 

(WIDMANN et al., 1999). 

O primeiro componente do módulo é a MAP quinase quinase (MAPKKK 

ou c-Raf-1), que pode ser ativada tanto por fosforilação quanto por interação com 

uma proteína de ligação GTP da família Ras ou Rho. As MAPKKK são quinases 
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serina/treonina que, quando ativadas, fosforilam e ativam a próxima quinase no 

módulo, a MAP quinase quinase (MAPKK). As MAPKK reconhecem e fosforilam 

um motivo Thr-X-Tyr na alça de ativação da MAPK, o que define as MAPKK como 

sendo quinases de dupla especificidade. As MAPK constituem a quinase final no 

módulo de ativação e fosforilam seus substratos em resíduos de serina e treonina; 

a grande maioria de seus substratos são fatores de transcrição. As MAPK podem 

ser categorizadas em cinco sub-famílias: MAPK-ERK 1/2, MAPK-p38, MAPK-jnk, 

MAPK-ERK 5 e as MAPK ERK 3/4. As MAPK nomeiam a via de transdução de 

sinal onde são empregadas (isto é, via da ERK 1/2, via da MAPKp38, etc) 

(ARAÚJO, 2001). 

As MAPK são direcionadas a prolina, pois apenas fosforilam substratos 

que contenham uma prolina no sítio P-1. Um consenso geral para as MAPK-ERK 

1/2 é Pro-X-Ser-/Thr-Pro. A atividade das MAPK é controlada pela dupla 

fosforilação de uma seqüência de aminoácidos conhecida por alça de ativação. A 

seqüência Thr-X-Tyr na alça de ativação, onde X representa diferentes 

aminoácidos entre os diversos tipos de MAPK, é o sítio para a dupla fosforilação 

catalisada pela MAPKK específica. Para as MAPK-ERK1/2, os sítios de 

fosforilação correspondem a Thr-183 e Tyr-185; a dupla fosforilação desses sítios 

resulta em um aumento de atividade específica da MAPK em mais de 1000 vezes 

(WIDMANN et al., 1999). 

Os mesmos autores ainda revisaram detalhadamente a via da MAPK 

ERK 1/2. A via da quinase regulada extracelularmente (ERK) tem como principal 

MAPKKK a c-Raf-1, enquanto que a MAPKK desta via são as isoformas MEK 1/2. 

Esta via constitui uma cascata de eventos de ativação enzimática através de 

fosforilações que resultam em ativação da ERK 1/2 e seus substratos. Quando o 

receptor tirosina quinase (RTK) é estimulado, os domínios tirosina quinase 

intrínsecos são ativados, resultando em fosforilação em tirosina de substratos 

específicos, incluindo eles mesmos. A fosforilação em tirosina do RTK permite 

que a ele se liguem proteínas de adaptação. Tais proteínas apresentam em suas 

seqüências de aminoácidos motivos específicos envolvidos em interações 

proteína-proteína. A proteína de adaptação Shc consiste de um domínio de 

ligação de fosfotirosina (PTB), domínio de homologia 2 Src (SH2) – que assim 

como PTB se liga a resíduos de fosfotirosina – e domínio de homologia 3 Src 
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(SH3). Após a ativação do RTK, Shc liga-se a uma fosfotirosina específica do 

receptor através do domínio PTB. A associação de Shc com o receptor permite a 

fosforilação em tirosina de Shc pelo próprio RTK ou por uma outra quinase 

intracelular como Src. Essa fosforilação permite a ligação de outra proteína de 

adaptação, Grb2, que é formada por um domínio SH2 e dois domínios SH3. A 

associação entre Shc e Grb2 é mediada pelo domínio SH2 de Grb2. Essas 

associações amplificam a quantidade de Grb2 associadas ao receptor. Como o 

fator de troca de nucleotídeo guanina Sos (son of sevenless) liga-se 

constitutivamente ao domínio SH3 Grb2, a ligação de Grb2 com o RTK também 

recruta Sos. A localização de Sos ao RTK também leva a uma troca de Ras-GDP 

por GTP na membrana plasmática. Ras-GTP interage com MAPKKK (também 

conhecido como c-Raf-1), ligando-se ao domínio regulador N-terminal da quinase. 

Ras-GTP dirige c-Raf-1 para a membrana plasmática onde a quinase é ativada 

através de fosforilação em tirosina em Tyr-340 e Tyr-341 por quinases ligadas à 

membrana, como por exemplo, Src. C-Raf-1 ativado pode fosforilar as MAPKK da 

via ERK 1/2. MEK 1/2 são altamente homólogas em seqüência primária de 

aminoácidos, funcionando como uma serina/treonina quinase de dupla 

especificidade. ERK 1/2 possuem uma seqüência Thr-Glu-Tyr na alça de ativação 

do domínio catalítico da quinase que é fosforilada por MEK 1/2 ativadas. MEK 1/2 

possuem um sinal de exportação nuclear que as mantém fora do núcleo. Foi 

proposto que MEK-1 em estado inativo seqüestra ERK 1/2 no citoplasma. A 

ativação de ERK 1/2, o que resulta em sua dissociação de MEK. ERK 1/2 ativada 

rapidamente transloca-se para o núcleo, aonde é funcionalmente seqüestrada e 

regula a atividade de proteínas nucleares, incluindo fatores de transcrição. A 

inativação de ERK requer a sua desfosforilação por fosfatases específicas; a 

forma desfosforilada retorna ao citoplasma e se associa novamente a MEK 1/2. 

As fosfatases que desativam ERK 1/2 incluem MKP-1 (CL-100) e MKP-3 (Pyst 1), 

que podem desfosforilar o motivo Thr (P)-Glu-Tyr (P) de ERK 1/2 ativadas. 

Enquanto que MKP-1 é localizada no núcleo, MKP-3 é primariamente 

citoplasmática, como esquematizado na Figura 3. 

ROYUELA et al. (2002), MALIK et al. (2002) e UZGARE et al. (2003) 

estudando a expressão da p38MAPK e ERK 1/2 em próstatas normais e 

alteradas, observaram que em tumores em processo de diferenciação e/ou 
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multiplicação a ativação destas enzimas foi significantemente elevada, enquanto 

que em tumores bem estabelecidos e em metástases, ocorre diminuição da 

expressão da p38MAPK e de ERK 1/2. 

PAPATSORIS & PAPAVASSILIOU (2001) afirmaram que a intensidade 

de sinalização da MAPK está diretamente implicada com a progressão das 

alterações prostáticas, porém postulam que efeitos farmacológicos sobre esta 

sinalização podem criar novos caminhos para o controle clínico-terapêutico 

dessas alterações. 
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FIGURA 3 – Representação esquemática da via de transdução de sinal da MAP quinase 
ERK 1/2. Quando um agonista (como o TNF-α, por exemplo) liga-se ao 
receptor tirosina quinase, ocorre uma auto-fosforilação e coaptação de um 
complexo de proteínas (Shc/Grb2/Sos) que ativa Ras próximo à membrana. 
Ras ativa c-Raf-1, ou MAP quinase quinase quinase, que por sua vez fosforila 
a próxima quinase do módulo, MEK 1/2 (MAP quinase quinase). MEK 1/2 forma 
um complexo citoplasmático com ERK 1/2 (MAP quinase) inativada; quando 
MEK fosforila ERK, as duas se separam, e ERK ativada transloca-se 
rapidamente para o núcleo, onde fosforila substratos tais como o fator de 
transcrição Elk-1, incrementando a transcrição de genes envolvidos em 
processos como contração de musculatura estriada e lisa, inflamação e edema, 
controle do tônus vascular, sobrevivência e função do miocárdio. A fosfatase 
MKP-1 defosforila e desativa ERK 1/2, que novamente forma complexo com 
MEK1/2 

Fonte: ARAUJO (2001) 
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2.7 Imunoistoquímica (IHQ) 

 

A imunoistoquímica (IHQ), seguimento moderno da histoquímica, é um 

conjunto de técnicas relativamente recente cuja crescente utilização tem 

provocado grande impacto na patologia humana e veterinária, devido a sua 

elevada sensibilidade e especificidade (OLIVEIRA, 1998). 

A IHQ teve origem na década de 40 com o desenvolvimento das 

técnicas de imunofluorescência (IF) (COONS et al., 1941 e COONS, 1961). 

Entretanto, o fato de a IF possuir várias limitações – requer equipamentos de alto 

custo (microscópios de luz ultravioleta), necessidade de material fresco ou 

especialmente preparado e possibilidade limitada de conservação do material e 

pouca definição da morfologia celular e tissular – estimulou a busca de uma 

técnica alternativa que fosse compatível com o processamento histológico de 

rotina (GIMENO, 1995). 

A IHQ, além de combinar técnicas anatômicas, imunológicas e 

bioquímicas, tem como principais vantagens a localização de componentes 

teciduais definidos (in situ) mediante o emprego de anticorpos específicos e de 

moléculas marcadoras e a utilização de amostras conservadas por diferentes 

meios  como por exemplo fixadas em formol, congeladas, dentre outras 

(GIMENO, 1995). 

Por permitir a localização de substâncias como proteínas séricas, 

imunoglobulinas, enzimas, hormônios e patógenos, em tecidos íntegros, a técnica 

de IHQ é um método que pode ser utilizado no estudo da via de transdução de 

sinal das MAPKs. 

Para melhor compreensão dos princípios de IHQ alguns conceitos 

foram revisados e estão dispostos no glossário em Anexo. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Estudar a expressão da proteína Cyr61 e o estado de ativação da 

enzima MAP quinase p-ERK1/2 em próstatas de cães. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

1 - Determinar por meio de imunoistoquímica a existência de ativação 

constitutiva da proteína Cyr61 e MAP quinases p-ERK1/2 em próstatas de cães 

não hígidas. 

2 - Relacionar o nível de expressão da Cyr61 com as patologias 

apresentadas pelas próstatas estudadas. 

3 - Relacionar os níveis de ativação das MAP quinases p-ERK1/2 com 

as patologias apresentadas pelas próstatas estudadas. 
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4 MATERIAL E METODOS 
 

 

4.1 Obtenção do material 
 

Foram estudados 16 fragmentos de próstata de cão, encaminhados ao 

Serviço de Patologia Veterinária da UNESP/Botucatu, no período de julho de 

1999 a janeiro 2001, obtidos a partir de glândulas fixadas em solução tamponada 

de formaldeído a 4%, incluídas em parafina, coradas pela técnica de hematoxilina 

e eosina (LUNA, 1968) e classificadas por AMORIM (2001) de acordo com o tipo 

de patologia que apresentavam. A classificação patológica e os critérios utilizados 

para determiná-la são apresentadas no Quadro 1. 

 

QUADRO 1- Critérios de classificação das alterações prostáticas 

Diagnóstico Caracterização do fragmento 
Displasia ou PIN Presença de células displásicas no epitélio glandular. 
Prostatite Presença de infiltrado inflamatório tanto no estroma e/ou 

luz glandular. 
Hiperplasia estromal  Proliferação do estroma fibroso ou muscular, associado 

ou não a atrofia glandular e presença de infiltrado 
inflamatório intersticial mononuclear. 

Hiperplasia Epitelial 
Papilífera (HEP) 

Hiperplasia das células epiteliais glandulares sem 
hipertrofia, levando a uma proliferação papilífera para o 
lúmen glandular, mantendo a membrana basal intacta. 

Fonte: AMORIM, 2001 

 

Os fragmentos incluídos em parafina utilizados por AMORIM (2001) 

foram cedidos para este estudo e dentre uma amostra com 21 fragmentos de 

próstatas, foram escolhidos quatro (25%) que tiveram classificação 

anatomopatológica compatível com hiperplasia estromal, quatro (25%) hiperplasia 

epitelial papilífera, quatro (25%) displasia e quatro (25%) prostatite. O critério de 

seleção baseou-se em igualar as amostras do estudo ao número mínimo de 

fragmentos de um diagnóstico, que no caso era o de displasia (n=4). Esses 

fragmentos foram processados e submetidos a imunoistoquímica, procedimento 

realizado no Laboratório de Imunopatologia do Setor de Patologia da Escola de 

Veterinária da UFG de acordo com o protocolo descrito abaixo. 
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4.2 Preparo das lâminas 
 

Os fragmentos foram laminados a 3 µm e aderidos em lâminas tratadas 

com organosilano a 3% (3, aminopropyl-triethoxysilane, Sigma – USA), segundo o 

protocolo indicado pelo fabricante (Sigma-USA): 

• Colocar as lâminas em água fervendo com sabão de coco em pó por 15 

minutos; 

• Lavar as lâminas em água corrente por duas horas; 

• Imergir as lâminas em solução de álcool-éter (1:1) por 15 minutos; 

• Enxugar as lâminas com gaze, evitando o contato direto com a mão; 

• Passar as lâminas em solução de organosilano a 3% em acetona; 

• Deixar as lâminas secarem em estufa por duas horas. 

 

 

4.3 Processo de desparafinização e hidratação do tecido aderido à lâmina 
 

Após a aderência, as lâminas foram incubadas em estufa a 36º C, para 

facilitar o processo de desparafinização, tendo sido realizados os seguintes 

procedimentos: 

• Retirou-se da estufa e realizaram-se três banhos seqüenciais em xilol, 

sendo o primeiro por 15 minutos e os demais por cinco minutos; 

• Realizaram-se quatro passagens seqüenciais, de cinco minutos cada, em 

álcool etílico absoluto P.A. (duas vezes), 90%, 80% e 70%. 

• Os cortes foram lavados em água corrente e depois água destilada. 

 

 

4.4 Processo de bloqueio da enzima peroxidase endógena 
 

Procedeu-se conforme o seguinte roteiro: 

• Mergulharam-se as lâminas em solução de peróxido de hidrogênio 3% por 

15 minutos.  

• Lavaram-se as lâminas em PBS (1%) por cinco minutos (quatro vezes); 
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4.5 Bloqueio de ligação inespecífica, adição dos anticorpos e revelação da 
reação 
 

Para a imunomarcação utilizou-se anticorpos primários policlonais 

dirigidos contra a proteína Cyr61 e contra a forma ativa da p-ERK1/2. O 

procedimento foi realizado segundo ARAÚJO et al. (2001): 

• transferiu-se o volume do tampão citrato para um recipiente e imergiram-se 

as lâminas por 20 minutos; 

• colocou-se recipiente com as lâminas no forno de microondas e ligou-se na 

potência 80%, 40%, 20% por cinco minutos cada; 

• colocaram-se as lâminas em água “temperada” (metade do tampão e 

metade de água fria de torneira) até que esfriassem completamente; 

• colocaram-se as lâminas em PBS por cinco minutos; 

• as lâminas foram retiradas e secadas individualmente, empregando papel 

absorvente de modo cauteloso para evitar danos aos cortes de tecidos; 

• delimitaram-se os cortes com caneta hidrofóbica; 

• instilou-se albumina bovina (BSA 3%) sobre as lâminas deixando por 1:00 

hora em temperatura ambiente, em câmara úmida fechada; 

• aspirou-se o conteúdo com sugador. 

• instilou-se o anticorpo primário (específico, diluído e titulado) conforme 

especificação do fabricante, deixando incubar overnight em câmara úmida 

sob refrigeração (4º c); 

• lavaram-se as lâminas com PBS em piseta, evitando pressão direta sobre 

o tecido, tendo repetido a ação quatro vezes; 

• secaram-se as lâminas de modo a retirar o excesso de PBS; 

• instilou-se sobre as lâminas o anticorpo secundário, deixando incubar por 

30 minutos em temperatura ambiente, em câmara úmida tampada; 

• lavou-se com PBS, para retirar o excesso e instilou-se o complexo 

avididina-biotina (kit ABC), deixando incubar por 25 minutos em 

temperatura ambiente com o sistema fechado; 
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• lavaram-se com PBS as lâminas, que permaneceram cobertas por PBS até 

a adição da solução de diaminobenzidina-peroxidase (DAB-peroxidase) em 

suporte adequado; 

• adicionou-se a solução de DAB-peroxidase com auxílio de pipeta Pasteur 

plástica, deixando agir por um tempo aproximado de três minutos ou até 

que os tecidos adquirissem coloração marrom; 

• desprezou-se o DAB em frasco de vidro e lavaram-se as lâminas em água 

destilada; 

• coraram-se as lâminas com hematoxilina de Haris (filtrada) por 30 

segundos (certificar se o corante está limpo e em recipiente escuro); 

• lavou-se em água corrente; 

• realizou-se a desidratação em álcool, diafanização no xilol e montagem das 

lâminas com entellan ou permont. 

 

A técnica de imunoistoquímica para o anticorpo policlonal Cyr61 (Santa 

Cruz Biothecnology - USA) foi padronizada na diluição de 1/400 para o anticorpo 

primário e de 1/300 do anticorpo secundário (IgG anti-coelho). Para o anticorpo 

policlonal p-ERK 1/2 (Cell Signaling Technology - USA) foi padronizada a diluição 

de 1/200 e para seu respectivo anticorpo secundário (IgG anti-coelho) 1/400. 

Os cortes foram analisados em microscópio de campo claro no Setor 

de Patologia da Escola de Veterinária da UFG. 

 

 

4.6 Análise dos dados 
 

Os dados obtidos com as imunoistoquímicas dos dois anticorpos foram 

analisados de diferentes formas. 

As lâminas tratadas com o anticorpo policlonal Cyr61 foram analisadas 

por microscopia de luz óptica e a marcação mensurada por avaliação semi-

quantitativa das médias dos escores atribuídos de acordo com o Quadro 2. 
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QUADRO 2– Escores aplicados a análise da marcação do anticorpo policlonal Cyr61 

nas próstatas com diferentes diagnósticos 

Escore Significado 
0 
1 
2 
3 

Ausência de marcação 
Marcação discreta – até 30% do campo de 400X marcado 
Marcação moderada – entre 30% e 60% do campo de 400X marcado
Marcação acentuada mais de 60% do campo de 400X marcado 

 

Para análise, os fragmentos foram divididos em duas partes: a estromal 

que possui fibras musculares lisas (FML), fibroblastos (F), musculatura lisa das 

artérias e/ou arteríolas (MLA), células endoteliais (CE), infiltrado mononuclear 

(CM); e a parte epitelial secretora, onde se avaliou o citoplasma e o núcleo das 

células. 

As lâminas tratadas com anticorpo policlonal p-ERK 1/2 foram 

avaliadas pelo programa de mensuração de densidade de coloração IMAGE J 

(Java Image Corporation, USA) onde foram avaliadas 160 imagens (40 de cada 

diagnóstico). O resultado desta mensuração foi expresso em valores numéricos 

que permitiram posterior análise estatística dos dados por meio do programa 

SigmaStat (Systat Software Incorporation, USA). O primeiro teste utilizado foi o 

paramétrico ANOVA e posteriormente o teste de Tukey para comparação da 

intensidade de marcação dos anticorpos em cada uma das patologias estudadas. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Estudo imunoistoquímico com anticorpo policlonal Cyr61 

 

As quatro alterações prostáticas estudadas apresentaram marcação 

estromal variando de discreta a moderada, sendo que os componentes que 

apresentaram marcação mais acentuada foram o músculo liso, musculatura lisa 

das artérias e/ou arteríolas e citoplasma de fibroblastos. Outros componentes 

como os citoplasmas de células endoteliais e de mononucleares obtiveram 

marcação do tipo discreta a moderada. Os valores dos escores obtidos a partir 

das análises dos fragmentos estão dispostos nas Tabelas 1, 2, 3 e 4. 
 

TABELA 1- Apresentação dos escores atribuídos aos componentes estromais e 

epiteliais dos fragmentos de próstata com displasia, marcados com o 

anticorpo policlonal Cyr61. Fibras Musculares Lisas (FML), Fibroblastos 

(F), Musculatura Lisa das Artérias e/ou Arteríolas (MLA), Células 

Endoteliais (CE), Célula Mononuclear (CM) 

DISPLASIA 

 
Fragmento 

1 
Fragmento 

2 
Fragmento 

3 
Fragmento 

4 Média 
Componentes estromais      
FML 2 2 2 3 2,25 
F 1 0 2 3 1,5 
MLA 3 0 0 2 1,25 
CE 1 2 2 1 1,5 
CM 0 2 2 0 1 
Componentes epiteliais      
Citoplasma 2 1 3 3 2,25 
Núcleo 0 0 0 0 0 
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TABELA 2- Apresentação dos escores atribuídos aos componentes estromais e 

epiteliais dos fragmentos de próstata com prostatite, marcados com o 

anticorpo policlonal Cyr61. Fibras Musculares Lisas (FML), 

Fibroblastos (F), Musculatura Lisa das Artérias e/ou Arteríolas (MLA), 

Células Endoteliais (CE), Célula Mononuclear (CM) 

PROSTATITES 

 
Fragmento 

1 
Fragmento 

2 
Fragmento 

3 
Fragmento 

4 Média 
Componentes estromais      
FML 1 1 2 3 1,75 
F 1 1 2 0 1 
MLA 2 0 2 3 1,75 
CE 1 0 1 0 0,5 
CM 0 0 0 0 0 
Componentes epiteliais      
Citoplasma 2 3 2 2 2,25 
Núcleo 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
TABELA 3- Apresentação dos escores atribuídos aos componentes estromais e 

epiteliais dos fragmentos de próstata com hiperplasia estromal, 

marcados com o anticorpo policlonal Cyr61. Fibras Musculares Lisas 

(FML), Fibroblastos (F), Musculatura Lisa das Artérias e/ou Arteríolas 

(MLA), Células Endoteliais (CE), Célula Mononuclear (CM) 

HIPERPLASIA ESTROMAL 

 
Fragmento 

1 
Fragmento 

2 
Fragmento 

3 
Fragmento 

4 Média 
Componentes estromais      
FML 2 1 2 2 1,75 
F 2 0 0 0 0,5 
MLA 2 0 0 0 0,5 
CE 0 0 0 0 0 
CM 0 0 3 0 0,75 
Componentes epiteliais      
Citoplasma 1 2 2 1 1,5 
Núcleo 0 0 0 0 0 
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TABELA 4- Apresentação dos escores atribuídos aos componentes estromais e 

epiteliais dos fragmentos de próstata com hiperplasia epitelial papilífera 

marcados com o anticorpo policlonal Cyr61. Fibras Musculares Lisas 

(FML), Fibroblastos (F), Musculatura Lisa das Artérias e/ou Arteríolas 

(MLA), Células Endoteliais (CE), Célula Mononuclear (CM) 

HIPERPLASIA EPITELIAL PAPILÍFERA (HEP) 

 
Fragmento 

1 
Fragmento 

2 
Fragmento 

3 
Fragmento 

4 Média 
Componentes estromais      
FML 2 2 2 0 1,5 
F 0 2 0 0 0,5 
MLA 0 1 0 1 0,5 
CE 0 0 0 0 0 
CM 3 0 2 1 1,5 
Componentes epiteliais      
Citoplasma 3 2 3 1 2,25 
Núcleo 0 0 0 0 0 

 

Nas displasias pôde-se observar uma acentuada marcação das fibras 

musculares lisas do estroma seguido pelos fibroblastos e citoplasma das células 

endoteliais (Figura 4A). 

Na prostatite, as fibras musculares lisas e a musculatura lisa das 

artérias e arteríolas encontraram-se bastante evidenciadas (Figura 4B). 

Na hiperplasia estromal somente as fibras musculares lisas se 

destacaram dentro dos demais componentes estromais (Figura 4C). Na 

hiperplasia epitelial papilífera as estruturas mais evidentes foram às fibras 

musculares lisas e citoplasma das células mononucleares (Figura 4D). 
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Os epitélios glandulares secretores dos 16 fragmentos analisados 

tiveram marcação variando de moderada a acentuada no citoplasma (Tabelas 1, 

2, 3 e 4) 

Na prostatite (Figura 5A) e na hiperplasia epitelial papilífera (Figura 5B) 

os citoplasmas das células da camada epitelial secretora foram fortemente 

marcados. A hiperplasia estromal (Figura 5C) e a displasia (Figura 5D) tiveram 

marcação menos evidente. 

FIGURA 4- Fotomicrografia de fragmentos de próstata de cães marcados 

pelo anticorpo policlonal Cyr61 (A) Fibras musculares lisas 

(seta dupla), citoplasma das células endoteliais (seta larga), 

citoplasma dos fibroblastos (seta) no estroma de próstatas com 

diagnóstico de displasia (400x); (B) Musculatura lisa de 

arteríolas e artérias (seta larga) e fibra muscular lisa (seta) no 

estroma de próstatas com diagnóstico de prostatite (400x); (C) 

Musculatura lisa (seta larga) no estroma de próstatas com 

diagnóstico de hiperplasia estromal (400x); (D) citoplasma de 

mononucleares (seta larga) e fibra muscular lisa (seta dupla) 

no estroma de próstatas com diagnóstico de hiperplasia 

epitelial papilífera (1000x). 



 32

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Estudo imunoistoquímico com anticorpo policlonal p-ERK1/2 
 

Observou-se que a proteína p-ERK1/2 foi positiva nas quatro 

alterações prostáticas estudadas, tanto no estroma quanto no epitélio glandular 

secretor (Figuras 6 A, B, C e D). 

 

FIGURA 5- Fotomicrografia de fragmentos de próstata de cães marcados 

pelo anticorpo policlonal Cyr61 (A) citoplasma do epitélio 

glandular secretor (seta larga) de próstatas com diagnóstico de 

prostatite (1000x); (B) marcação da região perinuclear do 

citoplasma do epitélio glandular secretor (seta larga) de 

próstatas com diagnóstico de hiperplasia epitelial papilífera 

(1000x). (C) Marcação em forma de pontos do citoplasma do 

epitélio glandular secretor (seta larga) de próstatas com 

diagnóstico de hiperplasia estromal (1000x). (D) citoplasma do 

epitélio glandular secretor (seta larga) de próstatas com 

diagnóstico de displasia (1000x). 
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Os resultados da análise estatística estão apresentados na Tabela 5. 
TABELA 5- Valores numéricos obtidos após análise estatística 

utilizando ANOVA (p<0,001) 

Diagnósticos Média ± Desvio padrão 

Displasia 
Prostatite 
Hiperplasia estromal 
Hiperplasia epitelial papilífera

3769,97 ± 1833,61 
3654,12 ± 1944,46 
2193,97 ± 1391,67 
1903,85 ± 1192,83 

 

FIGURA 6- Fotomicrografia de fragmentos de próstata de cães marcados pelo 

anticorpo policlonal p-ERK1/2. (A) Diagnóstico de displasia 

evidenciando endotélio vascular (seta dupla), fibroblasto (seta) e 

epitélio glandular secretor (seta larga) (250x). (B) Prostatite 

evidenciando epitélio glandular secretor (seta larga), fibras 

musculares lisas (seta dupla) e endotélio vascular(seta) (250x). (C) 

Hiperplasia estromal, fibra muscular lisa (seta dupla), epitélio secretor 

(seta) e musculatura lisa das artérias (seta larga) (250x). (D) 

Hiperplasia epitelial papilífera evidenciando o epitélio glandular 

secretor (seta larga) (250x). 



 34

Após constatação de diferenças estatísticas entre os diagnósticos foi 

realizado o teste de Tukey para comparação entre os grupos. Os resultados 

obtidos estão relacionados na Tabela 6. 

 
TABELA 6- Teste de Tukey para comparação entre os diagnósticos (p<0,001) 

Comparação entre os 
diagnósticos 

Diferenças entre 
as médias 

Diferenças 
estatísticas 

Displasia X prostatite 115,85 Não 
Displasia X Hiperplasia estromal 1576,00 Sim 
Displasia X HEP  1866,12 Sim 
Prostatite X Hiperplasia estromal 1460,15 Sim 
Prostatite X HEP 1750,27 Sim 
Hiperplasia estromal X HEP 290,12 Não 
Legenda: HEP- Hiperplasia epitelial papilífera 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

6.1 Características da expressão da proteína Cyr61 em próstatas caninas 
 

O anticorpo policlonal Cyr61 tem sido utilizado em tecidos humanos no 

estudo de diferentes doenças, como o câncer de mama (MENENDEZ et al., 

2003), câncer ósseo (HILFIKER et al., 2002) e, recentemente, foi descrita sua 

expressão na HPB (SAKAMOTO et al., 2003). 

Em cães, a utilização do anticorpo ainda não havia sido testada, sendo 

este o primeiro trabalho que relata a marcação de estruturas pelo Cyr61 em cães. 

Considerou-se a próstata canina como o melhor modelo para estudos das 

alterações prostáticas em humanos. Esse resultado é bastante promissor 

considerando que, segundo MCENTEE et al. (1987), LOWSETH et al. (1990) e 

KARR et al. (1995) existem similaridades entre essas duas espécies, tanto no 

desenvolvimento das HPBs com o avanço da idade como nas neoplasias. 

Neste estudo, verificou-se que o anticorpo anti-Cyr61 utilizado mostrou-

se útil para o estudo dos diferentes diagnósticos das alterações prostáticas de 

cães, tendo em vista que sua marcação esteve presente tanto no estroma quanto 

no epitélio glandular secretor da próstata. 

A marcação para a Cyr61 (CCN 1) descrita neste trabalho, era 

esperada, pois esta proteína segundo MOUSSAD & BRIGSTOCK (2000) está 

envolvida em diversos eventos celulares, principalmente, proliferação, adesão, 

migração, apoptose, regulação da angiogênese, crescimento de tumor, 

placentação, ossificação endocondral, entre outros. SAKAMOTO et al. (2003) 

estudando a expressão da proteína Cyr61 em próstatas humanas normais e com 

HPB encontrou aumento da expressão da proteína na HPB de 4,2 vezes em 

relação ao tecido normal. 

Mesmo tendo sido observada nos dois seguimentos prostáticos 

(glândula e tecido de sustentação), a intensidade da marcação da proteína foi 

menor na região estromal em relação ao epitélio glandular secretor.  

SAKAMOTO et al. (2004) determinaram a localização da expressão da 

proteína Cyr61 em tecidos prostáticos de humanos com HPB. Os autores 
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relataram que em algumas amostras a proteína foi detectada predominantemente 

no citoplasma do epitélio secretor, em outras foi observada na região estromal, 

porém a intensidade de marcação em 60% das amostras foi maior na região 

glandular em relação à região estromal, corroborando com os resultados do 

presente trabalho. 

No presente estudo o estroma foi o componente que mais se destacou 

pela sua forte marcação foram às fibras musculares lisas. LEE (1996) em seus 

estudos com desenvolvimento prostático, afirmaram que além da influência 

hormonal e de fatores de crescimento como o TGFβ (transforming growth factor 

β1) e bFGF (basic fibroblast growth factor), as células musculares lisas (SMCs) 

funcionam como mediadores primários na interação estroma-epitélio da próstata e 

que as mesmas podem regular o crescimento e a diferenciação epitelial, bem 

como a secreção parácrina da matriz extracelular ou de fatores de crescimento. 

Portanto, a marcação das fibras musculares lisas observada neste trabalho 

sugere que as mesmas desempenhem papel importante nas alterações 

prostáticas mediadas por Cyr61. 

Ainda no estroma prostático os fibroblastos seguidos pela musculatura 

lisa das artérias e citoplasma das células endoteliais tiveram forte marcação, 

observação semelhante à de MOUSSAD & BRIGSTOCK (2000) que afirmaram 

que a Cyr61, bem como as outras proteínas da mesma família, têm como células 

alvo os fibroblastos, células epiteliais, células endoteliais, células do músculo liso 

e células neuronais. 

Com relação à atividade da proteína nos fibroblastos presentes na 

região estromal,  LENG et al. (2002) observaram que a expressão da Cyr61 

nestas células é transitória e dependente de estímulos. Na cicatrização de feridas 

na pele, segundo CHEN et al. (2001) os fibroblastos do tecido de granulação 

apresentam elevada ativação da proteína. Assim, no presente estudo, a proteína 

marcada no citoplasma dos fibroblastos provavelmente estava induzida por 

elementos como hormônios e/ou fatores de crescimento liberados em resposta a 

injúria celular, levando em consideração que todas as amostras apresentavam 

alterações teciduais. 

Com relação ao epitélio secretor, houve marcação da proteína no 

citoplasma das células e pôde-se observar diferenças no padrão de marcação; 
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em alguns segmentos epiteliais observou-se uma uniformidade de distribuição do 

anticorpo enquanto que em outros foi observada marcação puntiforme, que 

sugere o momento de secreção da proteína da matriz citoplasmática e o seu 

transporte para a superfície da célula. A diferença tanto do padrão de marcação 

do epitélio quanto à intensidade de expressão entre epitélio e estroma condiz com 

os achados de SAKAMOTO et al. (2004) que afirmaram que a proteína é 

produzida no epitélio por estímulos e posteriormente enviada ao estroma, tendo 

assim ação em todas as partes do órgão. 

 

 

6.2 Características da ativação da proteína p-ERK1/2 em próstatas caninas 
 

Pesquisas sobre a via de transdução de sinal das proteínas MAPK 

demonstram o envolvimento das mesmas em uma grande variedade de respostas 

celulares como proliferação, diferenciação e morte celular (MARONI et al., 2004). 

Segundo LODA et al. (1996) as p-ERKs1/2 estão aumentadas em diferentes 

tumores, incluindo o de cólon, próstata, mama e bexiga. 

As investigações sobre as ações das proteínas MAP quinases em 

tecidos caninos tem sido realizadas principalmente em alterações renais (LI et al., 

2004), digestivas (STEPAN et al., 2004), respiratórias (BONGALON et al., 2004), 

e cardiovasculares (KOIKE et al., 2004). O presente estudo é pioneiro quando 

demonstra a presença da forma ativada das referidas quinases em próstatas 

caninas. 

A disponibilidade de um anticorpo comercial que reconhece 

especificamente a forma ativa (fosforilada) da proteína ERK1/2 permitiu 

determinar não apenas a expressão, mas os diferentes níveis de atividade da 

quinase em próstatas de cães que apresentavam diferentes patologias. Porém, a 

dificuldade de se encontrar tecidos prostáticos normais não permitiu estabelecer 

se os valores observados nos tipos de estado patológico estudados estavam 

elevados ou não em comparação a tecidos hígidos. Dessa forma, as 

comparações realizadas pela aplicação do teste de Tukey entre os diferentes 

tipos de diagnóstico (Tabela 4) ilustram apenas os diferentes graus de ativação 
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das quinases que foram detectados entre diferentes tipos de patologias 

prostáticas. 

As proteínas em sua forma ativa foram identificadas tanto no estroma 

quanto no epitélio. As estruturas estromais que mais se tornaram evidentes foram 

os fibroblastos, fibras musculares lisas, endotélio vascular e musculatura lisa das 

artérias. Já no epitélio houve predominantemente uma atividade nuclear com 

poucos casos de marcação também nos citoplasmas das células. 

Restritos são os relatos que avaliam por imunoistoquímica a atividade 

das MAP quinases em diferentes patologias prostáticas. Em um estudo 

comparável ao presente, ROYUELA et al. (2002) utilizando próstatas normais, 

hiperplásicas e cancerosas de humanos, detectaram a forma ativada de p-ERK1/2 

em aproximadamente 80% dos núcleos das células presentes no estroma em 

tecidos normais, em próstatas com HPB e em carcinomas prostáticos, não 

havendo, portanto, diferenças entre os diagnósticos. Porém nos mesmos 

fragmentos, quando observado o epitélio secretor, não havia marcação de 

núcleos normais, enquanto 80% dos núcleos dos epitélios em próstatas com HPB 

e 90 % carcinomas prostáticos encontravam-se marcados, evidenciando que a 

principal alteração da expressão da ERK 1/2 é predominantemente epitelial. Ainda 

que não se possa afirmar com rigor, em decorrência da ausência de parâmetros 

normais, pode-se inferir a partir do relato mencionado que a ERK 1/2 detectada 

nos casos de hiperplasia prostática neste estudo apresentava maior ativação do 

que seria esperado em um tecido hígido. Conquanto não pesquisados fragmentos 

neoplásicos, os dados referentes ao relato mencionado acima corroboram a 

observação deste estudo, que a marcação foi menor nos casos de hiperplasia do 

que displasia (Tabela 5), que é uma lesão pré-maligna. 

O mais elevado índice de marcação da MAPK ERK 1/2 foi verificado 

neste trabalho nos fragmentos de displasia prostática. É importante lembrar que, 

a partir de um modelo experimental de carcinoma de próstata induzido por 

testosterona e 17-beta estradiol em ratos, foi relatado que a expressão da MAP 

quinase estava aumentada em lesões displásicas e neoplásicas, sugerindo 

importante participação da via de transdução de sinal da MAPK nos eventos 

bioquímicos desencadeadores daquelas patologias prostáticas (LEAV et al., 1996) 

e que os níveis detectados nos cães deste estudo podem ser considerados como 
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alterados, apesar da ausência de padrões. A displasia é uma alteração 

geralmente associada a epitélios e pode ser definida como uma perda da 

uniformidade de células individuais, assim como a perda em sua orientação 

arquitetural e é considerada como uma lesão pré-maligna (COTRAN, 1999). A 

íntima relação entre displasia e carcinoma também configura forte evidência que 

os níveis de marcação observados neste trabalho estejam aumentados em 

relação ao normal, especialmente tendo em vista que é bem estabelecido o 

aumento da atividade da ERK em carcinomas prostáticos (LODA et al., 1996). 

Nenhum estudo foi encontrado relacionando a ativação da proteína 

com patologias inflamatórias, porém segundo MARONI et al. (2004) mediadores 

bioquímicos do processo inflamatório como IL-6, bradicinina e o NO são agentes 

ativadores da p-ERK1/2 nas células prostáticas. Essa informação pode explicar 

em parte o fato da ativação das quinases nos fragmentos diagnosticados como 

prostatite utilizados neste trabalho apresentarem níveis elevados de densidade de 

marcação, estatisticamente semelhante ao do diagnóstico de displasia, de valor 

mais elevado (Tabela 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

7 CONCLUSÕES 

 

Após a avaliação dos resultados do presente trabalho, pode-se concluir 

que: 

1) A utilização dos anticorpos policlonais Cyr61 e p-ERK1/2, na 

imunoistoquímica de fragmentos de próstata de cães, demonstra a expressão da 

Cyr61 e ativação da quinase, nas diferentes alterações prostáticas; 

2) A proteína Cyr61, com relação aos componentes estromais, teve 

maior expressão nas fibras musculares lisas e em relação ao ácino glandular a 

maior expressão foi no citoplasma das células nos fragmentos de próstatas 

estudados. 

3) O anticorpo policlonal p-ERK1/2 mostrou que os diagnósticos de 

displasia e prostatite tiveram maior ativação em relação aos diagnósticos de 

hiperplasia estromal e epitelial. 

4) Futuros estudos que identifiquem os componentes e interações das 

vias de transdução de sinal das proteínas Cyr61 e p-ERk 1/2 são necessários 

para o9 estabelecimento de diagnóstico e prognóstico mais confiáveis das 

alterações prostáticas.  
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 



 

 

GLOSSÁRIO 
 
 

• Anticorpo: é uma proteína sérica que é formada em resposta a exposição a 

um antígeno e reage especificamente com este antígeno formando 

imunocomplexos. 

• Anticorpo policlonal: união de anticorpos contra cada epítopo de um 

antígeno. 

• Antígeno: toda substância ou partícula que independente da via de entrada 

e constituição química é capaz de produzir resposta humoral e/ou celular 

detectável. 

• Epítopo: ou determinante antigênico característico é a superfície de uma 

proteína que é reconhecida pelo sistema imunológico. 

• Expressão: produção de um fenótipo, que pode ser observado, por um 

gene, normalmente pela síntese de uma proteína. 

• Mitógeno: substância extracelular, como fatores de crescimento, que 

estimulam a proliferação celular. 

• Peroxidase endógena: enzima encontrada nos tecidos principalmente em 

glóbulos brancos e vermelhos, na técnica de imunoistoquímica por 

peroxidase deverá ser inativada, evitando reação falso-positiva entre o 

cromógeno e a enzima endógena. 
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SOLUÇÕES UTILIZADAS 
 

• PBS (salina-fosfato tamponada) a 10% 

o Componentes 

 14g de Fosfato de Sódio Dibásico (Na2HPO4) 

 4,3g de Fosfato de Potássio monobásico (KH2PO4) 

 7,2g de Cloreto de Sódio (NaCl)  

o Misturar em 1 litro de água destilada e ajustar o pH em 7,2. 

 

• Preparo o tampão citrato (pH 6,0): 

o Dissolver 2,94 g de citrato de sódio em 1000 ml de água destilada. 

o Acertar o pH para 6,0. 

 

• Preparo do BSA 3%: 

o Dissolver 3 g de BSA (Soro Albumina Bovino) em 100 ml de PBS 

1%. 

 

• Preparo do BSA 1,5%: 

o Dissolver 1,5 g de BSA em 100 ml de PBS 1%. 

 

• Kit ABC (Kit Elite ABC, Vector Laboratories – USA) 

o 2,5ml de BSA 1,5% 

o 1 gota do reagente A 

o 1 gota do reagente B 

 

• Preparo do DAB-peroxidase (3,3'-diaminobenzidine–tetrahydrochloride, 

DakoCytomation-USA) 

o Acrescentar 1ml de substrato tampão para cada 1 gota de 

cromógeno DAB  

 


