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RESUMO 

MIRANDA, D. O. Correlações entre produção de citocinas, depressão e ansiedade em 

pacientes com câncer colorretal em diferentes estágios da terapia antitumoral. 2014. 71 

f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2014. 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar se existe uma correlação entre ansiedade, 

depressão e níveis séricos de citocinas de pacientes com câncer colorretal em diferentes 

estágios da terapia antitumoral. Para tanto, utilizamos um total de 100 indivíduos, divididos 

em cinco grupos amostrais. Grupo 1. Voluntários saudáveis livres de qualquer doença 

psiquiátrica ou associada com alterações do sistema imune (n=20); Grupo 2. Pacientes com 

diagnóstico de adenocarcinoma colorretal confirmado e que não foram submetidos à 

ressecção cirúrgica (n=20); Grupo 3. Pacientes submetidos à ressecção cirúrgica e que não 

iniciaram a terapia adjuvante (n=20); Grupo 4. Pacientes em tratamento quimioterápico há 

cerca de 3 meses, independentemente do esquema de quimioterapia aplicado (n=20); Grupo 5. 

Pacientes que concluíram o esquema de quimioterapia adjuvante há cerca de 6 meses (n=20). 

Depressão e ansiedade foram analisados utilizando Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) e níveis séricos de IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α, TGF-β e Fractalcina foram 

mensurados por CBA. Níveis clinicamente relevantes de ansiedade e/ou depressão foram 

verificados em todos os pacientes com CCR em diferentes estágios da terapia antitumoral. 

Um padrão de produção semelhante foi observado para as citocinas pró-inflamatórias 

avaliadas. IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α e Fractalcina foram encontradas em níveis elevados nos 

pacientes com CCR em estágio pré (G2) e pós-operatório (G3). Estes níveis foram, contudo, 

reduzidos durante (G4) e após (G5) o tratamento quimioterápico. Além disso, verificamos 

níveis diminuidos de IL-10 no soro dos pacientes dos grupos 2 e 3 (pré e pós-operatório). Ao 

analisarmos a correlação entre a pontuação HADS e os níveis séricos de citocinas, 

observamos uma associação positiva de ansiedade e/ou depressão com as concentrações de 

IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α e Fractalcina e negativa com IL-10 em pacientes nos diferentes 

estágios da terapia antitumoral. Estes resultados indicam haver uma importante correlação 

entre os níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias, ansiedade e depressão em pacientes com 

câncer colorretal, sugerindo que tais citocinas estão envolvidas na patofisiologia dessas 

comorbidades. 

 

Palavras-chave: Ansiedade, depressão, citocinas, câncer colorretal.  



 

 

ABSTRACT 

MIRANDA, D. O. Correlation between cytokines, depression, and anxiety in colorectal 

cancer patients in different stages of the antitumor therapy. 2014. 71 f. Tese (Doutorado) 

– Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

This study aimed to investigate whether there is a correlation between anxiety, depression and 

serum cytokine levels in colorectal cancer in different stages of the antitumor therapy. A 

sample of 100 subjects was divided in 5 groups. Group 1: Healthy volunteers free of any 

psychiatric or immune system disease (n=20); Group 2: Patients with colorectal cancer who 

did not undergo surgical resection (n=20); Group 3: Patients who underwent surgical 

resection and who did not start adjuvant therapy (n=20); Group 4: Patients undergoing 

chemotherapy for about 3 months, regardless of chemotherapy protocols applied (n=20); 

Group 5: Patients who have completed adjuvant chemotherapy regimen for about 6 months 

(n=20). Depression and anxiety were analyzed using the Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS), and serum levels of IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α, TGF-β, and 

Fractalkine were measured by CBA. Clinically relevant levels of anxiety and/or depression 

were found in all CRC patients in different stages of the antitumor therapy. A similar pattern 

of production was observed for proinflammatory cytokines. Elevated levels of IL-1, IL-6, IL-

8, TNF-α, and Fractalkine were found in CRC patients in pre (G2) and postoperative (G3) 

stages. However, these levels were reduced during (G4) and after (G5) chemotherapy. 

Furthermore, we found decreased levels of IL-10 in serum of patients in CRC patients in pre 

and postoperative stages. By analyzing the correlation between HADS scores and serum 

cytokine levels, we observed a positive association of anxiety and/or depression with the 

concentrations of IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, and Fractalkine, and negative with IL-10 in 

patients in different stages of the antitumor therapy. These results indicate an important link 

between serum levels of proinflammatory cytokines, anxiety and depression in CRC patients, 

suggesting that such cytokines are involved in the pathophysiology of these comorbidities. 

 

 

Key words: Anxiety, depression, cytokines, colorectal cancer.  



 

 

RESUMEN 

MIRANDA, D. O. Las correlaciones entre las citoquinas, la depresión y la ansiedad en 

los pacientes con cáncer colorrectal en diferentes etapas de la terapia antitumoral. 2014. 

71 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

El presente estudio tuvo como objetivo investigar si existe una correlación entre los niveles de 

ansiedad, depresión y citocinas en suero en pacientes con cáncer colorrectal en diferentes 

etapas de la terapia antitumoral. Una muestra de 100 sujetos se dividió en 5 grupos. Grupo 1. 

Voluntarios sanos libre de cualquier enfermedad psiquiátrica o asociado con alteraciones del 

sistema inmunitario (n=20); Grupo 2. Los pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer 

colorrectal y que no se sometió a resección quirúrgica (n=20); Grupo 3. Pacientes fueron 

sometidos a resección quirúrgica y que no empezaron la terapia adyuvante (n=20); Grupo 4. 

Pacientes sometidos a quimioterapia durante unos tres meses, independientemente de los 

régimen de quimioterapia utilizados (n=20); Grupo 5. Pacientes que completaron el régimen 

de quimioterapia adyuvante durante 6 meses (n=20). La depresión y la ansiedad fueron 

analizados utilizando el Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) y los niveles séricos 

de IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α, TGF-β y Fractalkine se midieron por CBA. Se 

observaron niveles clínicamente relevantes de ansiedad y/o depresión en todos los pacientes 

con CCR en diferentes etapas de la terapia antitumoral. Un patrón similar se observó para la 

producción de citocinas proinflamatorias. IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α y fractalquina se 

encontraron en niveles elevados en pacientes con CCR en la etapa pre (G2) y postoperatoria 

(G3). Sin embargo, estos niveles se redujeron durante (G4) y después (G5) la quimioterapia. 

Además, hemos encontrado niveles disminuidos de IL-10 en el suero de los pacientes en los 

grupos 2 y 3 (pre y postoperatorio). Al analizar la correlación entre el puntaje HADS y los 

niveles séricos de citocinas, se observó una asociación positiva de la ansiedad y/o depresión 

con concentraciones de IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α y Fractalquina y asociación negativa los 

niveles séricos de IL-10 en pacientes en diferentes etapas de la terapia antitumoral. Estos 

resultados indican un vínculo importante entre los niveles séricos de citocinas 

proinflamatorias, la ansiedad y la depresión en pacientes con cáncer colorrectal, lo que sugiere 

que las citoquinas están implicadas en la fisiopatología de estas comorbilidades. 

Palabras clave: Ansiedad, depresión, citocinas, cáncer colorrectal. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Câncer colorretal 

 

 

A incidência de neoplasias tem aumentado anualmente, sendo o câncer colorretal 

(CCR) o terceiro mais comum no mundo e a segunda causa de morte por câncer no ocidente 

(Ferlay et al., 2013). No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que, em 2014, 

cerca de 17.000 mulheres serão afetadas pelo CCR, superando, pela primeira vez, o número 

de casos de câncer de colo do útero, atrás apenas de tumores de mama. Entre os homens, 

cerca de 15.000 novos casos são estimados, número superado apenas pelos tumores de 

pulmão e próstata (Brasil, 2013). 

Dentre os principais fatores de risco, destacam-se a predisposição genética ao 

desenvolvimento de doenças crônicas do intestino, histórico familiar de CCR e idade superior 

a 50 anos, uma vez que tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam com a idade. Além 

disso, uma dieta baseada em gordura animal com baixa ingestão de frutas, vegetais e cereais, 

o consumo excessivo de álcool, o tabagismo e o sedentarismo contribuem para o 

aparecimento da doença (Wilschut et al., 2010; Brasil, 2013). As doenças inflamatórias 

intestinais, como a colite ulcerativa e a doença de Crohn, também são fatores de risco 

importantes; nesse caso, o risco para o CCR aumenta proporcionalmente com a gravidade e o 

tempo de doença inflamatória (Ueno et al., 2010). Apesar disso, a maioria dos cânceres 

colorretais (cerca de 75%) ocorre de forma esporádica, surgindo de mutações somáticas e 

evolução do clone celular tumoral (Brasil, 2013). 
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O câncer colorretal pode se apresentar de maneira assintomática e sintomática. O 

diagnóstico em pacientes assintomáticos normalmente ocorre durante a realização de exames 

de rastreamento (pesquisa de sangue oculto, retosigmoidoscopia ou colonoscopia), 

recomendado para todos os pacientes acima dos 50 anos de idade (Lieberman, 2009). Os 

sintomas mais frequentes ao diagnóstico são a presença de dor abdominal, alteração do hábito 

intestinal e hematoquezia ou melena, entre outros (Walling et al., 2014). 

A história natural dessa neoplasia propicia condições ideais à sua detecção precoce, 

pois apresenta uma transição de criptas normais a adenoma e, posteriormente a 

adenocarcinoma, durante um período de 10 a 20 anos, podendo chegar a 25 anos (Ogino et al., 

2011). Evidências demonstram a redução da morbimortalidade associada à detecção precoce 

de lesões invasivas e precursoras de pólipos adenomatosos (PAs). Contudo, os sintomas 

podem não ser aparentes até o final do curso da doença e por essa razão o CCR é 

frequentemente diagnosticado em uma fase avançada (Tanaka, 2009). 

O estadiamento é realizado por meio do exame físico, das tomografias de tórax, 

abdome e pelve e dosagem do antígeno carcinoembrionário (CEA). A determinação do 

correto estadiamento é fundamental para a definição do prognóstico e planejamento do 

tratamento. 

O estadiamento do CCR segue o sistema TNM da American Joint Committee on 

Cancer (AJCC). O quadro 1 lista as classificações de T, N e M e o agrupamento em estadios 

(Edge et al., 2010; Gunderson et al., 2010). De forma resumida, no estadio 0, a doença está 

localizada somente na parte interna do cólon ou do reto, denominado carcinoma in situ; no 

estadio I, o tumor cresceu dentro da parte interna do cólon ou reto, mas não atravessou a 

parede do intestino; no estadio II, o tumor se estende mais profundamente dentro e na parede 

do cólon ou reto, mas as células cancerosas não chegaram aos gânglios linfáticos; no estadio 
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III, o câncer se disseminou aos gânglios linfáticos próximos, mas não para outras partes do 

corpo e no estadio IV, já se disseminou para outras partes do corpo. 

 

Quadro 1. Estadiamento clínico do câncer colorretal conforme AJCC 7ª edição. 

Estadio Tumor Primário Linfonodos Regionais Metástases 

0 Tis N0 M0 

I T1-T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

IIB T4a N0 M0 

IIC T4b N0 M0 

IIIA T1-T2 N1 M0 

T1 N2a M0 

IIIB T3-T4a N1 M0 

T2-T3 N2a M0 

T1-T2 N2b M0 

IIIC T4a N2a M0 

T3-T4b N2b M0 

T4b N1-N2 M0 

IVA qqT qqN M1a 

IVB qqT qqN M1b 

Tis: doença em estágio inicial, denominado carcinoma in situ; T1: o tumor se desenvolveu através da muscular 

mucosa até a submucosa; T2: o tumor cresceu através da submucosa e se estende até a muscular própria; T3: o 

tumor cresceu através da muscular própria e nas camadas mais externas do cólon ou do reto; T4a: o tumor 

cresceu através da serosa, o revestimento externo dos intestinos. T4b: o tumor cresceu através da parede do cólon 

ou do reto ou invade os tecidos e órgãos próximos; N0: os linfonodos estão livres; N1: presença de células 

cancerosas em 1 a 3 gânglios linfáticos; N1a: presença de células cancerosas em 1 linfonodo; N1b: presença de 

células cancerosas de 2 a 3 linfonodos; N2: presença de células cancerosas em 4 ou mais linfonodos próximos; 

N2a: presença de células cancerosas de 4 a 6 gânglios linfáticos; N2b: presença de células cancerosas em mais 

de 7 linfonodos; M0: ausência de metástases à distância; M1a: a doença se disseminou para um órgão ou 

conjunto de linfonodos distantes; M1b: a doença se disseminou para mais de um órgão ou conjunto de 

linfonodos distantes ou se disseminou a partes distantes do peritônio.  
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De acordo com o sistema de estadiamento AJCC (2010), o prognóstico do CCR varia 

de acordo com a extensão da doença no momento do diagnóstico; 74% dos pacientes sem 

metástase (estadio I), perante 6% dos que apresentam a doença metastática (estadio IV), têm 

uma sobrevida de 5 anos. 

As modalidades terapêuticas disponíveis para o tratamento do CCR incluem a cirurgia, 

a quimioterapia e a radioterapia, sendo a maioria dos casos tratada cirurgicamente. Pacientes 

em estadio I a III são bons candidatos à ressecção cirúrgica com o objetivo de proporcionar 

cura, que dessa forma, é considerada a primeira opção de tratamento (Kordatou et al., 2014). 

Entretanto, sem tratamento adicional, aproximadamente 50% dos pacientes submetidos à 

ressecção cirúrgica apresentam recidivas e progressão da doença metastática (Medeiros et al., 

2010). Assim, o uso de quimioterapia adjuvante é indicado nos pacientes em estadio III e, em 

pacientes estadio II com alto risco de recidiva, com o objetivo de erradicar células tumorais 

residuais após a cirurgia (Jorgensen et al., 2013; Schneider; Langner, 2014). 

Vários estudos avaliaram o impacto de diferentes tratamentos na qualidade de vida do 

paciente portador de CCR (Schmidt et al., 2005; Pollack et al., 2006). O tratamento 

quimioterápico influencia diretamente os escores de dor, depressão, ansiedade e perda de 

funções cognitivas apresentados pelos pacientes (Nicolussi; Sawada, 2009). Segundo 

Andersen e colaboradores (1989), sintomas psicológicos tendem a diminuir com o passar do 

tempo e, com o término do tratamento, a maioria dos pacientes portadores de câncer tem seu 

padrão de humor normalizado. 

 

 

 

 

 



21 

Introdução 

 

 

 

 Diego Oliveira Miranda 

 

1.2 Depressão e ansiedade em pacientes com CCR 

 

 

A importância de se avaliar as implicações do câncer, não somente em termos de 

sobrevida do paciente, mas também em termos de qualidade de vida durante e após o 

tratamento, está bem estabelecida (Moinpour et al., 2000; Dunn et al., 2003) e é atualmente, 

parte integrante dos fundamentos da Enfermagem Oncológica (Kusahara et al., 2008).  

Pacientes com câncer colorretal apresentam alta prevalência de distúrbios 

psicológicos, sendo depressão e ansiedade consideradas as comorbidades psicopatológicas 

mais importantes nesses pacientes (Dunn et al., 2006). Medeiros e colaboradores (2010) 

verificaram que cerca de 38% dos portadores do CCR em tratamento quimioterápico 

manifestam depressão. Além disso, 40% dos pacientes com recidiva da doença desenvolvem 

algum tipo de depressão e/ou ansiedade (Zabora et al., 2001). Depressão e ansiedade 

constituem, assim, importantes sintomas-alvo para intervenções psicossociais a serem 

realizadas por profissionais de saúde, incluindo enfermeiros (Alacacioglu et al., 2010). 

A depressão e a ansiedade em pacientes com câncer frequentemente não é 

diagnosticada e, portanto, não tratada. As barreiras para o tratamento desses sintomas em 

pacientes com câncer podem decorrer da incerteza sobre o diagnóstico e o tratamento, além 

do tempo por vezes limitado para investigar questões emocionais e dos custos associados ao 

tratamento. A própria natureza da síndrome depressiva, que inclui sentimentos de desvalia e 

desespero, inibe a procura de cuidado e interfere na capacidade dos pacientes para avaliar a 

distorção emocional e cognitiva decorrente da depressão, muitas vezes atribuída ao câncer 

(Greenberg, 2004). A ocorrência de sofrimento psíquico grave entre pacientes com CCR 

interfere negativamente na adesão ao tratamento anti-neoplásico e na qualidade de vida desses 

sujeitos (Bottino et al., 2009; Carmack et al., 2011). Esta condição pode estar relacionada a 
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vários fatores físicos, psicológicos, espirituais, sociais e/ou culturais, como a angústia do 

tratamento, o medo da morte e da recidiva da doença, além da alteração da imagem corporal e 

da sexualidade devido à presença de estoma (Alacacioglu et al., 2010; Medeiros et al., 2010). 

Cerca de 80% dos pacientes experienciam mudanças no estilo de vida e mais de 30% têm 

problemas com a sua vida sexual (Alacacioglu et al., 2010). A ocorrência de dor e de 

metástases também aumenta a prevalência de depressão e ansiedade em pacientes com câncer 

(Ciaramella; Poli, 2001).   

 

 

1.3 Bases biológicas da depressão e ansiedade 

 

 

Nas últimas quatro décadas, os transtornos depressivos têm sido explicados pela 

hipótese monoaminérgica, através da qual a depressão seria o resultado de uma diminuição 

dos níveis de aminas biogênicas no sistema nervoso central (SNC), em particular de 

serotonina, noradrenalina e/ou dopamina. Esta teoria é avigorada pelo conhecimento do 

mecanismo de ação dos antidepressivos, que se baseiam no aumento da disponibilidade 

desses neurotransmissores na fenda sináptica (Nishida et al., 2002; Ruhé et al., 2007).  

A ansiedade patológica tem sido postulada como resultante de uma hiperatividade dos 

sistemas associados à ansiedade normal (Charney; Drevets, 2004). De acordo com o modelo 

proposto por Gray e McNaughton (2000), a ativação do sistema comportamental inibitório, 

cujos correlatos anatômicos são o hipotálamo e as estruturas próximas, levaria à inibição do 

comportamento motor, à hiperatividade autonômica e ao aumento do estado de alerta. Assim, 

a estimulação do SNC, com aumento da disponibilidade de serotonina no hipotálamo, estaria 
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relacionada aos sintomas da ansiedade (Castillo et al., 2000; Gray; McNaughton, 2000; 

Charney; Drevets, 2004). 

No entanto, apesar de muitos estudos, a etiologia da depressão e da ansiedade 

permanece incerta. Recentemente, outras hipóteses têm recebido destaque na descrição da 

etiologia da depressão e da ansiedade, envolvendo a participação dos sistemas imune e 

endócrino (Calil; Guerra, 2004; Castrén et al., 2007). O quadro depressivo é conhecido por ser 

acompanhado de ativação da resposta imunoinflamatória. As catecolaminas, liberadas pela 

estimulação do eixo neuroendócrino durante a depressão, modulam a atividade das células 

imunes, interferindo na proliferação de linfócitos e na produção de citocinas e anticorpos 

(Madden, 2003). Indivíduos com depressão apresentam aumento no número de leucócitos 

sanguíneos periféricos, elevação na concentração plasmática de proteínas de fase aguda, 

incremento da razão de células CD4+/CD8+, além de um aumento nos níveis sanguíneos de 

citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-α (Vismari et al., 2008). Tem 

sido proposto que o aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias e um desbalanço na 

resposta Th1/Th2 podem desempenhar um papel relevante na fisiopatologia da ansiedade e da 

depressão.  

De acordo com diferentes teorias, a ansiedade e a depressão são consideradas como 

um fenômeno psiconeuroimunológico (Vismari et al., 2008). Todas se fundamentam na ideia 

de que os sintomas observados na ansiedade e na depressão resultariam do aumento na 

produção de citocinas pró-inflamatórias, as quais atuariam como neuromoduladores, 

mediando os aspectos neuroquímicos, neuroendócrinos e comportamentais dos transtornos 

ansiosos e depressivos (Yirmiya et al., 2000; Leonard, 2007). 

O eixo neuroendócrino mais bem estudado nesses transtornos psiquiátricos é o 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) e sua conexão com estruturas do sistema límbico, como o 

hipocampo e a amígdala. Uma vez que este eixo desempenha um importante papel no 
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desenvolvimento e na expressão de inúmeros comportamentos, suas disfunções podem estar 

implicadas na fisiopatologia da depressão e da ansiedade (Checkley, 1996). O eixo HHA 

desempenha um papel fundamental na resposta aos estímulos externos e internos (dentre eles 

os estressores psicológicos) e leva ao aumento da concentração sanguínea de cortisol em 

situações de estresse, influenciando o metabolismo celular e gerando a mobilização dos 

substratos energéticos necessários para a produção de respostas fisiológicas adaptativas à 

presença dos agentes estressores (Pacák; Palkovits, 2001; González; Escobar, 2002). 

Citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e TNF-α são conhecidas por sua capacidade de ativar o 

eixo HHA (Leonard, 2001). Evidências apontam que a hipersecreção de citocinas pró-

inflamatórias levaria a um prejuízo na neurotransmissão noradrenérgica e serotonérgica 

cerebral, o que resultaria em alguns dos sintomas da depressão (Leonard, 2001; Nishida et al., 

2002). 

 

 

1.4 Instrumento de avaliação da depressão e ansiedade  

 

 

Diversos autores enfatizam a predominância de aspectos psicológicos como os 

distúrbios do humor e de ansiedade nos pacientes com câncer (Moinpour et al., 2000; Dunn et 

al., 2003). A avaliação desses distúrbios é frequentemente realizada por meio de escalas não 

diagnósticas que mensuram apenas os sintomas clínicos (Matta; Moreira-Filho, 2003).  

A Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and Depression 

Scale, HADS) foi desenvolvida por Zigmond e Snaith em 1983 para identificar casos de 

transtornos de ansiedade e depressão entre os pacientes em clínicas hospitalares não-

psiquiátricas (Zigmond; Snaith, 1983). Dessa forma, a HADS possibilita avaliar 
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separadamente a depressão e a ansiedade tanto em pacientes com outras doenças instaladas 

como em indivíduos não considerados doentes (Ballenger et al., 2001). É formada por 14 

questões, das quais sete relacionadas à ansiedade e sete à depressão (Zigmond; Snaith, 1983). 

O entrevistado atribui nota de zero a três para cada uma das perguntas, perfazendo totais que 

podem variar de 0 a 21 em cada subescala. Pontuação de oito ou mais, tanto na subescala de 

ansiedade quanto na de depressão, é sugestiva de transtorno de ansiedade e de depressão, 

respectivamente (Botega et al., 1998), embora a HADS não tenha como objetivo quantificar a 

gravidade do sintoma. 

A escala possui como grande vantagem a ausência de sintomas confusos comuns entre 

doenças clínicas e depressão e ansiedade, como fadiga, perda do apetite e alterações do sono. 

Esse instrumento também pode avaliar sintomas subjetivos mais específicos para a depressão 

e ansiedade, demonstrando, no seu resultado final, a necessidade ou não do uso de outros 

métodos diagnósticos adequados para a identificação e a condução do tratamento (Botega et 

al., 1998). 

 

 

1.5 Sistema imunoinflamatório na depressão e ansiedade 

 

 

Inicialmente relacionadas como mediadores humorais de interações entre as células do 

sistema imunológico, as citocinas passaram a ser consideradas, mais recentemente, também 

como fatores essenciais para a interação entre o sistema imune e o sistema nervoso central  

(Wrona, 2006; Ren; Dubner, 2010). Células do sistema imune periférico são as principais 

produtoras de citocinas, as quais podem alcançar o cérebro através de regiões onde a barreira 

hematoencefálica está ausente, menos restritiva, ou comprometida. Além disso, citocinas 
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podem ser liberadas por neurônios e células da glia no próprio SNC, como no hipotálamo, 

hipocampo, núcleos da base, entre outros locais. Está cada vez mais evidente que a produção 

de citocinas passa pelo controle tônico dos sistemas nervosos central e periférico, visto que as 

células imunes apresentam receptores para diversos neurotransmissores e a ativação dos 

mesmos modula a produção de citocinas (Muller; Ackenheil, 1998; Szelényi; Vizi, 2007). 

Os membros desta grande e diversificada família de polipeptídeos de sinalização são 

classificados, tradicionalmente, como linfocinas (citocinas produzidas por linfócitos ativados, 

especialmente linfócitos T auxiliares), interleucinas (citocinas que agem como mediadores 

entre leucócitos), ou quimiocinas (citocinas quimiotáticas produzidas por diferentes tipos 

celulares, incluindo leucócitos) (Ransohoff; Benveniste, 2006; Janssen et al., 2010). 

Apesar de suas atividades biológicas específicas variarem, duas categorias gerais de 

citocinas podem ser distinguidas, pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. O primeiro grupo é 

composto por citocinas que estão envolvidas direta ou indiretamente nos processos 

inflamatórios. O outro grupo é composto por citocinas que são conhecidas por regularem a 

resposta imune pela diminuição da ativação celular e da produção de mediadores (pró) 

inflamatórios. Este grupo inclui a IL-4, IL-10 e TGF-β (Schiepers et al., 2005).  

Em indivíduos saudáveis, existe um equilíbrio entre citocinas pró- e anti-inflamatórias: 

por exemplo, IL1, IL-6, IL-8 e TNF-α medeiam a fase inicial do processo inflamatório, e, em 

seguida, ocorre a liberação de IL-10 e TGF-β, as quais exercem efeitos de imunoregulação e 

resolvem a inflamação (You et al., 2011). Assim, o sistema imunológico pode responder 

rapidamente a desafios e, posteriormente, retornar à homeostase (Dhabhar et al., 2009). 

As citocinas desempenham um papel na patogênese de vários distúrbios, incluindo 

infecção, doenças auto-imunes, doenças neurodegenerativas (Ransohoff; Benveniste, 2006) e 

também estão implicadas na patogênese de inúmeras desordens neuropsiquiátricas (Capuron; 

Dantzer, 2003; Irwin; Miller, 2007). Na depressão e na ansiedade, ocorre uma ruptura do 
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equilíbrio entre citocinas pró e anti-inflamatórias. Nesses quadros, os níveis de citocinas pró-

inflamatórias como IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-α estão frequentemente elevados, enquanto que os 

níveis de citocinas anti-inflamatórias como IL-10 e TGF-β se encontram reduzidos (O'Brien et 

al., 2004; O'Brien et al., 2007; Dhabhar et al., 2009). 

Os caminhos biológicos através dos quais as citocinas estão associadas a ansiedade e a 

depressão são mal compreendidos. Todavia, alguns mecanismos tem sido propostos, as 

citocinas pró-inflamatórias podem: (1) afetar o metabolismo da serotonina pela redução dos 

níveis de triptofano (TRP); (2) exercer um potente efeito direto sobre o eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (Janssen et al., 2010). 

Por sua vez, as quimiocinas, caracterizadas inicialmente por sua capacidade de 

recrutar leucócitos para sítios de inflamação, vêm ganhando destaque entre os moduladores da 

resposta dirigida a tumores (Reed et al., 2012; Zheng et al., 2013) e em processos 

neuropatológicos como depressão e ansiedade (Merendino et al., 2004; Stuart; Baune, 2014). 

A fractalcina (CX3CL1), único membro da família de quimiocinas CX3C, é uma quimiocina 

com receptor altamente seletivo para o marcador de superfície de linfócitos efetores 

citotóxicos, tais como as células NK e os linfócitos T citotóxicos, que expressam grandes 

quantidades de perforina e granzima (Umehara et al., 2004). No SNC, a fractalcina é 

constitutivamente expressa por neurônios saudáveis, e no sangue periférico e fluido sinovial, é 

expressa por monócitos durante as condições inflamatórias (Zujovic et al., 2001). Devido à 

sua influência no influxo de células do sistema imunológico na resposta antitumoral, foi 

identificada como um importante alvo de imunoterapia de tumores (Nelson; Muenchmeier, 

2013) e tem sido sugerida como um fator prognóstico favorável na sobrevida de portadores de 

CCR (Ohta et al., 2005; Agalliu et al., 2013).  Ao longo dos últimos anos, tem havido um 

interesse crescente no entendimento do papel da fractalcina em distúrbios do SNC. Em estudo 

prévio, a importância da fractalcina e seu receptor (CX3CR1) em distúrbios neurológicos foi 
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avaliada utilizando um modelo animal em que o gene CX3CR1 foi substituído produzindo um 

defeito no receptor (Maggi  et al., 2011). Usando este modelo animal, os estudos relataram 

que a ausência de CX3CR1 está associada a alterações neuropsiquiátricas, possivelmente 

devido à falta de regulação na ativação microglial pela fractalcina, levando a uma 

neuroinflamação crônica e distúrbios psiquiátricos (Corona et al., 2010; Ladecola; Anrather, 

2011; Briones et al., 2014). 

As evidências sugestivas de um papel das citocinas, especialmente IL-1, IL-6, IL-8, 

TNF-α e CX3CL1, na fisiopatologia da depressão e da ansiedade, combinadas com evidências 

de que altos níveis dessas citocinas são verificados em pacientes com diversos tipos de câncer, 

incluindo o câncer colorretal (Rich et al., 2005; Szkaradkiewicz et al., 2009; Corona et al., 

2010; Grivennikov; Karin, 2011), sugerem que as citocinas podem desempenhar um papel 

importante na etiologia e na fenomenologia da depressão e ansiedade nessa população. 
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II. OBJETIVOS  

 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar as possíveis correlações entre os níveis séricos 

de citocinas, depressão e ansiedade em pacientes com câncer colorretal em diferentes estágios 

da terapia antitumoral. Para tanto, analisamos: 

(1) o grau de alteração psíquica de portadores de adenocarcinoma colorretal em diferentes 

estágios da terapia antitumoral; 

(2) os níveis séricos de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TGF-β e TNF-α apresentados pelos 

participantes do estudo; 

(3) os níveis séricos da quimiocina fractalcina (CX3CL1) apresentados pelos participantes do 

estudo. 
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III MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da EERP/USP 

(Processo número: 1456/2011). 

 

 

3.1 Seleção dos pacientes  

 

 

Este foi um estudo descritivo transversal, com abordagem quantitativa. Uma amostra de 

100 indivíduos de ambos os sexos e maiores de 18 anos foi selecionada por conveniência de 

acordo com a casuística do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(HCFMRP/USP), divididos em cinco grupos amostrais. Grupo 1. Voluntários saudáveis livres de 

qualquer doença psiquiátrica ou associada com alterações do sistema imune (n=20); Grupo 2. 

Pacientes com diagnóstico de adenocarcinoma colorretal confirmado e que não foram submetidos 

à ressecção cirúrgica (n=20); Grupo 3. Pacientes submetidos à ressecção cirúrgica e que não 

iniciaram a terapia adjuvante (n=20); Grupo 4. Pacientes em tratamento quimioterápico há cerca 

de 3 meses, independente do esquema de quimioterapia adjuvante aplicado (n=20); Grupo 5. 

Pacientes que concluíram o esquema de quimioterapia adjuvante há cerca de 6 meses (n=20).  

Para todos os grupos do estudo foram utilizados como critérios de exclusão:  

a) sujeitos com história prévia de doença autoimune ou inflamatória crônica, quadros infecciosos 

em atividade, doença hepática, renal ou diabetes mellitus;  

b) pacientes diagnosticados com transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar, ou transtorno do 

pânico;  
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c) indivíduos com déficit cognitivo que os impeça de compreender o delineamento do estudo e de 

responder ao questionário HADS, identificado através de uma observação atenta e rigorosa do 

pesquisador responsável pela pesquisa no momento do contato com o sujeito. 

 

 

3.2 Coleta de Dados  

 

 

Todos os dados do estudo foram coletados pelo doutorando responsável pelo projeto de 

pesquisa. Os dados sócio-demográficos foram constituídos de gênero, idade, escolaridade e estado 

civil. Os experimentos laboratoriais foram realizados no Laboratório de Genômica e 

Imunobiologia do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP-USP 

e no Laboratório Multiusuário de Citometria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-

USP) com a supervisão de uma técnica em laboratório.  

 

 

3.3 Medidas  

 

 

Depressão e Ansiedade foram analisadas utilizando a escala HADS. O instrumento pode 

ser administrado por enfermeiros e foi desenvolvido para ser aplicado a pacientes de serviços não-

psiquiátricos de hospital geral ou da atenção primária. Trata-se de um instrumento curto de 

aferição de sofrimento psíquico que pode ser utilizado em pacientes com câncer (Zigmond & 

Snaith, 1983) e já foi validado no país (Faller et al., 2003). A escala é composta por sete ítens que 

avaliam ansiedade e sete que avaliam a depressão. Cada item é avaliado em uma escala de quatro 
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pontos, cuja pontuação máxima é de 21 para ambas as subescalas. Índices de 11 até 21 em cada 

subescala serão considerados um caso importante de morbidade psicológica, enquanto os escores 

de 8-10 representam 'borderlines' limítrofes e 0-7 representam padrões dentro da normalidade 

(Zigmond & Snaith, 1983). Para a somatória de escores de ansiedade e de depressão (total de 

escore HADS), o limítrofe de 19 foi utilizado (baseado no trabalho de Razavi et al., 1990) para se 

identificar os pacientes com grave psicopatologia afetiva (Anexo 1). 

 

 

3.4 Coleta de sangue  

 

 

Paralelamente à aplicação de HADS, amostras de sangue (8 mL) foram coletadas de cada 

indivíduo após punção venosa, utilizando-se material a vácuo esterilizado e descartável 

(Vacutainer-Becton Dickinson, Franklin Lakes, Estados Unidos). As coletas foram realizadas pelo 

pesquisador responsável por este estudo, o qual é habilitado para tal procedimento. As amostras 

foram submetidas à centrifugação (Centrífuga Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) a 4ºC durante 10 

minutos a 1.000 x g para obtenção do soro que foi aliquotado em microtubos de polipropileno 

(Eppendorf) e armazenado a -80ºC até a realização dos testes imunológicos. 

 

 

3.5 Avaliação de citocinas  

 

 

As dosagens de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TGF-β, TNF-α e Fractalcina (CX3CL1) 

foram realizadas por meio do método Cytometric Bead Array (CBA) (BD Biosciences, San Diego, 
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EUA) que se baseia no uso de esferas de poliestireno marcadas com diferentes graus de 

fluorescência, recobertas com anticorpos específicos, que são detectados e quantificados por 

citometria de fluxo.  

A técnica foi realizada conforme descrito nos manuais de instrução dos kits BD™ 

Cytometric Bead Array (CBA): Human Inflammation (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α), 

Human TGF-β Flex Set e Human Fractalkine Flex Set, com algumas modificações. Em resumo, 

alíquotas de 50 µL de soro dos participantes do estudo (sem diluição) foram utilizadas e 50 µL dos 

padrões das citocinas submetidos à diluição seriada com diluente G do kit CBA. As amostras e os 

padrões foram transferidos para tubos de poliestireno de 5 mL e foram adicionados 12 mL da 

mistura de esferas de captura, conjugadas com anticorpos monoclonais anti-citocinas IL-1β, IL-6, 

IL-8, IL-10, IL-12, TGF-β, TNF-α e CX3CL1. Em seguida, 20 μL do coquetel de anticorpos 

foram conjugados com ficoeritrina e incubados por 3 horas, à temperatura ambiente. Após a 

incubação, as esferas de captura foram lavadas e centrifugadas a 200 g, por 7 minutos a 18ºC, o 

sobrenadante foi cuidadosamente descartado, e 25 μL de tampão padrão foram adicionados em 

cada tubo para ressuspender as partículas. Os dados foram adquiridos em citômetro de fluxo 

(FACSCanto II, BD, EUA) e analisados com auxílio do software específico para CBA (CBA 

Analyst, BD, EUA), por meio de curvas de calibração obtidas dos padrões de citocinas do kit. 

Após a construção das curvas, a concentração dos analitos na amostra foi determinada em pg/mL. 

 

 

3.6 Análise estatística  

 

 

Para analisar a hipótese de médias iguais entre os grupos foi utilizado o teste de Kruskal-

Wallis ANOVA seguido do pós-teste de comparação múltipla de Dunn. Os resultados foram 
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expressos como média ± desvio padrão (DP). A regressão linear simples foi utilizada para 

verificar a correlação entre as variáveis. O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%. 

As análise estatísticas e os gráficos foram feitos usando o programa GraphPad Prism, versão 5.0 

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). 

 

 



 

 

 



38 

Resultados 

  

 

Diego Oliveira Miranda 

 

IV. RESULTADOS  

 

 

4.1 Características clínicas e demográficas  

 

 

Em concordância com o cronograma estabelecido, foram alcançadas as quantidades de 

indivíduos necessárias para compor os cinco grupos do estudo. Conforme demonstrado na 

Tabela 1, não foram observadas diferenças significativas em relação à idade, sexo, estado 

civil, grau de escolaridade ou estadiamento clínico entre os grupos. Vinte voluntários 

saudáveis compuseram o grupo controle (G1). A idade média foi de 47,8 (DP = 9) anos e 8 

(40%) eram do sexo masculino. A maioria era casada (80%) e possuía ensino médio de 

escolaridade (65%). O grupo 2, formado por pacientes com diagnóstico de CCR e que não 

foram submetidos à ressecção cirúrgica, apresentou média de idade de 63 (DP = 11,8) anos, 

sendo nove (45%) homens. Do total do grupo, a maioria era casada (80%), possuía nível 

fundamental de escolaridade (65%) e estadio clínico III. Pacientes submetidos à ressecção 

cirúrgica, mas que não iniciaram a terapia adjuvante compuseram o grupo 3, com  média de 

idade de 56,8 (DP = 7,2) anos, sendo nove (45%) homens. Entre os 20 sujeitos do grupo, nove 

(45%) eram casados e possuíam nível fundamental de escolaridade; 18 (90%) possuíam 

estadio clínico III. Pacientes em tratamento quimioterápico há aproximadamente 3 meses 

formaram o grupo 4. Este grupo apresentou média de idade de 56,4 (DP = 8,6) anos, sendo 

dez (50%) homens. Doze (60%) eram casados, dez (50%) possuíam nível fundamental de 

escolaridade; 16 (80%) possuíam estadio clínico III. O grupo 5 consistiu de pacientes que 

concluíram o regime de quimioterapia há cerca de 6 meses. A idade média foi de 59,9 (DP = 

8,7) anos, dez (50%) eram do sexo masculino e casados, nove (45%) tinham o ensino médio 
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de escolaridade; 17 (85%) foram diagnosticados com adenocarcinoma colorretal em estadio 

clínico III. 

 

Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos participantes do estudo. 

Característica 
Grupo 1 

n (%) 

Grupo 2 

n (%) 

Grupo 3 

n (%) 

Grupo 4 

n (%) 

Grupo 5 

n (%) 
P 

Idade  

(média ± DP) 
47,8 ±9 63 ±11,8 

 

56,8  ±7,2 

 

 

56,4 ±8,6 

 

59,9 ± 8,7 ns* 

       

Sexo       

Masculino 8 (40) 9 (45) 9 (45) 10 (50) 10 (50) 
ns

ǂ
 

Feminino   12 (60)  11 (55) 11 (55) 10 (50) 10 (50) 

       

Estado Civil       

Solteiro 2 (10) 1 (5) 7 (35) 7 (35) 6 (30) 

nsǂ 
Casado 16 (80) 16 (80) 9 (45) 12 (60) 10 (50) 

Divorciado 1 (5) 1 (5) - - - 

Viúvo 1 (5)  2 (10) 4 (20) 1 (5) 4 (20) 

       

Escolaridade       

    Fundamental 6 (30) 13 (65) 9 (45) 10 (50) 8 (40) 
nsǂ     Médio 13 (65) 6 (30) 6 (30) 8 (40) 9 (45) 

    Superior 1 (5) 1 (5) 5 (25) 2 (10) 3 (15) 

       

Estadio Clínico       

    I - - - - - 

nsǂ 
    II - 3 (15) 2(10) 4 (20) 3 (15) 

    III - 13 (65) 18 (90) 16 (80) 17 (85) 

    IV - 4 (20) - - - 
*
 ANOVA pós teste Bonferroni; 

ǂ
 Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

 

 

4.2 Escores de ansiedade e depressão 

 

 

A tabela 2 mostra os escores de ansiedade e depressão dos participantes do estudo. 

Observou-se que a totalidade dos indivíduos (100%) do grupo 1 (controle) não apresentou 

escores de ansiedade ou de depressão relevantes, enquanto que nos outros grupos, níveis 

clinicamente relevantes de ansiedade, de depressão, e uma combinação grave de ansiedade e 
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depressão, indicado por um escore total de HADS superior a 19, foi verificada (G2 - grupo 

pré-operatório: 55%; 50%; 65%, respectivamente; G3 - grupo pós-operatório: 60%; 30%; 

60%, respectivamente; G4 - grupo em tratamento quimioterápico: 30%; 65%; 60%, 

respectivamente;. e G5 - grupo pós-quimioterapia: 25%, 25%, 40%, respectivamente). 

 

 

Tabela 2. Escore de ansiedade e depressão dos participantes do estudo. 

 Grupo 1 

n (%) 

Grupo 2 

n (%) 

Grupo 3  

n (%) 

Grupo 4 

n (%) 

Grupo 5 

n (%) 
P 

Ansiedade    

0-7 17 (85) 3 (15) 4 (20) 5 (25) 6 (30) 

<0.001
ǂ
 

8-10 3 (15) 6 (30) 4 (20) 9 (45) 9 (45) 

11-21 0 (0) 11 (55) 12 (60) 6 (30) 5 (25) 

Média ± DP 3,2  ±2,7 11 ± 3,7 11 ±3,7 10 ±3 9,2 ±3,3 

       

Depressão    

0-7 20 (100) 3 (15) 5 (25) 3 (15) 3 (15) 

<0.001
ǂ
 

8-10 0 (0) 7 (35) 9 (45) 4 (20) 12 (60) 

11-21 0 (0) 10 (50) 6 (30) 13 (65) 5 (25) 

Média ± DP 2,5 ± 2,3 11 ±3,4 9,9 ±3,7 12 ±3,2 9,3 ±2,9 

       

Ansiedade e Depressão (total de escore HADS)    

≤19 20 (100) 7 (35) 8 (40) 8 (40) 12 (60) 
<0.001

ǂ
 

> 19 0 (0) 13 (65) 12 (60) 12 (60) 8 (40) 
ǂ
 Qui-Quadrado de Pearson. 

 

 

4.3 Níveis séricos de citocinas 

 

 

Um padrão de produção semelhante foi observado para as citocinas pró-inflamatórias 

avaliadas.  IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α e Fractalcina foram encontradas em níveis elevados nos 

pacientes com CCR em estágio pré (G2) e pós-operatório (G3). Estes níveis foram, contudo, 

reduzidos durante (G4) e após (G5) o tratamento quimioterápico (Figura 1). Além disso, 
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verificamos níveis diminuídos de IL-10 no soro dos pacientes dos grupos 2 e 3 (pré e pós-

operatório). 

 

G
1

G
2

G
3

G
4

G
5

0

50

100

150 **
*

### #IL
-1

 (
p

g
/m

L
)

G
1

G
2

G
3

G
4

G
5

0

100

200

300

*** *

## #IL
-6

 (
p

g
/m

L
)

G
1

G
2

G
3

G
4

G
5

0

50

100

150

***
***

# #

IL
-8

 (
p

g
/m

L
)

G
1

G
2

G
3

G
4

G
5

0

20

40

60

IL
-1

2
 (
p

g
/m

L
)

G
1

G
2

G
3

G
4

G
5

0

200

400

600

***

***

###
###

T
N

F
-

 (
p

g
/m

L
)

G1 G2 G3 G4 G5
0

100

200

300

400

***
***

##

F
ra

c
ta

lc
in

a
 (

p
g

/m
L

)

G
1

G
2

G
3

G
4

G
5

0

20

40

60

80

**

***

###

IL
-1

0
 (
p

g
/m

L
)

G
1

G
2

G
3

G
4

G
5

0

5

10

15

20

25

T
G

F
-

 (
p

g
/m

L
) Controle (G1)

Pacientes pré-operatório (G2)

Pacientes pós-operatório (G3)

Pacientes em quimioterapia (G4)

Pacientes pós-quimioterapia (G5)

 

Figura 1. Concentrações plasmáticas das citocinas IL-1beta, IL-6, IL-8, TNF-alfa, IL-10, IL-12, TGF-

beta e Fractalcina. Os dados representam a média ± DP de análises CBA de amostras de sangue de G1) 

voluntários saudáveis (controle); G2) Pacientes no estágio pré-operatório, não submetidos à resecção 

cirúrgica do tumor colorretal; G3) Pacientes no estágio pós-operatório que ainda não iniciaram o 

tratamento quimioterápico adjuvante; G4) Pacientes em tratamento quimioterápico há 3 meses; G5) 

Pacientes que concluíram a quimioterapia há pelo menos 6 meses. n=20 para cada grupo.  * p<0.05 vs 

Voluntários saudáveis (G1), #P<0.05 vs Pós-operatório (G3). 
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4.4 Correlações entre escores HADS e níveis de citocinas 

 

 

As associações entre os escores HADS e os níveis de cada citocina são descritas na 

Tabela 3. No grupo controle (G1), não foram encontradas correlações entre escores HADS e 

os níveis séricos das citocinas analisadas. Nos demais grupos de pacientes com CCR (antes da 

cirurgia, antes da quimioterapia, no meio da quimioterapia e 6 meses após o término da 

quimioterapia; G2, G3, G4 e G5, respectivamente), a pontuação HADS para os níveis de 

ansiedade, depressão, e ansiedade e depressão juntos, associou-se positivamente com as 

concentrações de IL-1 (G2: r=0.48; r=0.49; r=0.59, respectivamente; G3: r=0.48; r=0.49; 

r=0.59, respectivamente; G4: r=0.48; r=0.49; r=0.59, respectivamente; G5: r=0.38; r=0.28; 

r=0.40, respectivamente), IL-6 (G2: r=0.48; r=0.36; r=0.49, respectivamente; G3: r=0.48; 

r=0.49; r=0.59, respectivamente; G4: r=0.48; r=0.49; r=0.59, respectivamente, G5: r=0.27; 

r=0.19; r=0.22, respectivamente), IL-8 (G2: r=0.62; r=0.44; r=0.65, respectivamente; G3: 

r=0.48; r=0.49; r=0.59, respectivamente; G4: r=0.48; r=0.49; r=0.59, respectivamente; G5: 

r=0.48; r=0.28; r=0.46, respectivamente), TNF-α (G2: r=0.29; r=0.28; r=0.35, 

respectivamente; G3: r=0.48; r=0.49; r=0.59, respectivamente; G4: r=0.48; r=0.49; r=0.59, 

respectivamente; G5: r=0.15; r=0.14; r=0.22, respectivamente) e Fractalcina (G2: r=0.45; 

r=0.35; r=0.26, respectivamente; G3: r=0.32; r=0.40; r=0.42, respectivamente; G4: r=0.40; 

r=0.24; r=0.38, respectivamente; G5: r=0.25; r=0.16; r=0.26, respectivamente). Observamos 

correlação negativa entre escores HADS, tanto para ansiedade quanto para depressão e 

ansiedade e depressão associados, e níveis séricos de IL-10 (G2: r=-0.36; r=-0.25; r=-0.21, 

respectivamente; G3: r=-0.28; r=-0.25; r=-0.24, respectivamente, G5: r=-0.29; r=-0.12; r=-

0.25, respectivamente). Não houve associação entre a pontuação HADS e os níveis de IL-12 e 

TGF-β. 
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Tabela 3. Correlações entre níveis séricos de citocinas e escores HADS. 

 IL-1 IL-6 IL-8 IL-10 IL-12 TNF-α TGF-β Fractalcina 

Grupo 1         

Ansiedade 0.19 0.12 0.18 -0.14 0.11 0.15 -0.11 0.16 

Depressão 0.12 0.13 0.12 -0.17 0.17 0.08 -0.12 0.18 

A e D  0.12 0.14 0.22 -0.16 0.14 0.09 -0.12 0.16 

         

Grupo 2         

Ansiedade 0.48*** 0.49*** 0.62*** -0.36** -0.14 0.29* -0.19 0.45** 

Depressão 0.49** 0.36** 0.44** -0.25* -0.02 0.28* -0.15 0.35** 

A e D 0.59*** 0.49*** 0.65*** -0.21* -0.05 0.35** -0.11    0.26* 

         

Grupo 3         

Ansiedade 0.32** 0.47*** 0.21* -0.28* -0.20 0.36** 0.10 0.32** 

Depressão 0.22* 0.28* 0.23* -0.25* -0.10 0.24* 0.05 0.40** 

A e D 0.24* 0,79*** 0.27* -0.24* -0.16 0.25* 0.05 0.42** 

         

Grupo 4         

Ansiedade 0.60*** 0.55*** 0.20* -0.15 -0.15 0.30* -0.15 0.40** 

Depressão 0.26* 0.51** 0.50** -0.14 -0.13 0.38** -0.13    0.24* 

A e D 0.28* 0.45** 0.50** -0.14 -0.12 0.49** -0.09 0.38** 

         

Grupo 5         

Ansiedade 0.38** 0.27* 0.48*** -0.29* -0.12 0.15 -0.13 0.25* 

Depressão 0.28* 0.19 0.28* -0.12 -0.21* 0.14 -0.14     0.16 

A e D 0.40* 0.22** 0.46** -0.25* -0.13 0.22* -0.19 0.26* 
A e D = Ansiedade e Depressão somadas (total de escore HADS)    

* p < 0.05; ** p < 0.001; *** p < 0.0001 (Regressão Linear Simples) 
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V. DISCUSSÃO  

 

 

Os altos níveis de citocinas pró-inflamatórias em pacientes com diferentes tipos de 

câncer, incluindo o CCR (Rich et al., 2005; Szkaradkiewicz et al., 2009; Grivennikov; Karin, 

2011), e também em pacientes com depressão (Madden, 2003; Vismari et al., 2008), 

combinados com a alta prevalência de depressão em pacientes com câncer sugerem que as 

citocinas podem ter um papel importante na etiologia e patofisiologia da depressão e 

ansiedade nestes indivíduos. Corroborando a hipótese do trabalho, verificamos que a 

ansiedade e/ou depressão correlacionaram-se positivamente com os níveis séricos de IL-1, IL-

6, IL-8, TNF-α e fractalcina em pacientes com CCR em diferentes fases da terapia 

antitumoral. Encontramos também uma correlação negativa entre esses distúrbios 

psicológicos e as concentrações séricas de IL-10.  

A “hipótese de citocinas”, baseada em achados recentes de vários campos de estudo 

como endocrinologia, imunologia e neurociência, sugere que as alterações no comportamento 

observadas em pacientes com câncer sejam causadas por citocinas pró-inflamatórias 

produzidas diretamente por tumores ou por outras células do microambiente tumoral (Rich et 

al., 2005). Estas citocinas, ao atuarem no sistema nervoso central por meio de sua ligação a 

receptores específicos presentes nas células nervosas, podem afetar o metabolismo da 

serotonina em virtude da redução dos níveis de triptofano, além de exercerem um potente 

efeito direto sobre o eixo HHA, levando a um aumento da resposta inflamatória por 

interromperem o funcionamento de receptores de glicocorticóides (Janssen et al., 2010). As 

citocinas podem também modificar a plasticidade neural, como evidenciado por achados 

estruturais e de imagem funcional de alterações em importantes redes neurais associadas aos 

transtornos de humor tais como o hipocampo e outras regiões límbicas, bem como as regiões 
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corticais (Miller et al., 2009). Além disso, é sabido que níveis elevados de IL-1β e TNF-α 

levam a uma regulação positiva da expressão do transportador de serotonina em humanos, 

aumentando a recaptação desta monoamina e diminuindo a neurotransmissão serotonérgica 

(Morikawa et al., 1998 e Mossner et al., 1998). Em conjunto, estes dados da literatura, 

associados aos elevados níveis séricos de IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-α encontrados nos pacientes 

com CCR deste estudo, apontam para a existência de uma origem biológica para a depressão 

nestes pacientes, indicando que depressão e ansiedade podem não ser apenas uma reação ao 

diagnóstico de câncer. Esta hipótese é suportada ainda por estudos que mostram uma 

correlação entre os níveis séricos de IL-6 e sintomas de depressão ou alteração do 

funcionamento psicossocial em pacientes com tumores de pâncreas e ovário (Spath-Schwalbe 

et al., 1998; Musselman et al., 2001).  

Em geral, postula-se que citocinas pró-inflamatórias influenciem fortemente o estado 

imunológico de pacientes portadores de diversos tipos de tumores. Entre as citocinas, IL-1, 

IL-6, IL-8, TNF-α e a quimiocina Fractalcina possuem um papel central no desenvolvimento 

de processos inflamatórios crônicos como tumores (Baier et al., 2005; Biasi et al., 2012). Em 

concordância com os resultados demonstrados anteriormente por outros autores (Kamińska et 

al, 2000; Grivennikov; Karin, 2011; Ning; Lenz, 2012; Krzystek-Korpacka et al., 2013), 

verificamos níveis elevados das citocinas pró-inflamatórias IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α em 

pacientes com CCR que não haviam iniciado o tratamento quimioterápico, 

independentemente de terem se submetido ou não à ressecção cirúrgica. Estes pacientes 

também apresentaram níveis aumentados de fractalcina. Estes foram os grupos nos quais 

observamos os maiores escores de depressão e ansiedade, observação que também corrobora 

estudos anteriores (Tsunoda et al., 2005; Wedding et al; 2008). Por outro lado, os níveis 

séricos destas citocinas e de fractalcina foram reduzidos durante e/ou após a quimioterapia. A 

mielossupressão comumente induzida pelos quimioterápicos antitumorais pode ser apontada 
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como uma das principais causas da redução de citocinas sistêmicas observada nos pacientes 

que se encontravam em tratamento (G4) (Zhao et al., 2010; Pander et al., 2011). No grupo de 

pacientes que já finalizaram a quimioterapia (G5), a redução observada está em consonância 

com as constatações prévias de que os sintomas psicológicos tendem a diminuir com o passar 

do tempo, de forma que a maioria dos pacientes portadores de câncer tem seu padrão de 

humor normalizado com o término do tratamento (Andersen et al., 1989).  

Atualmente, as associações entre inflamação e câncer estão bem estabelecidas e aceita-

se que a inflamação crônica seja importante na geração de malignidade através da liberação 

de citocinas pró-inflamatórias e ativação contínua das vias de sinalização, como NF-kB e 

STAT3 (Landskron et al., 2014). Além disso, estas citocinas estão também envolvidas no 

crescimento tumoral, por estimular a proliferação de células tumorais e a evasão da 

imunovigilância (Jess et al., 2006; Atreya et al, 2008). Sabe-se que além da inflamação 

crônica aumentar o risco para o desenvolvimento de câncer, os próprios tumores induzem 

respostas inflamatórias (Hanahan; Weinberg, 2011; Landskron et al., 2014). A regulação do 

processo inflamatório envolve um equilíbrio entre as citocinas pró e anti-inflamatórias (Moura 

et al., 2001). IL-10 e TGF-β são as citocinas anti-inflamatórias melhor estudadas e 

desempenham um papel importante na regulação da resposta de células T, inibindo a 

produção de citocinas pró-inflamatórias. Um desequilíbrio na produção de IL-10 ou TGF-β 

pode induzir uma profunda imunossupressão e favorecer o desenvolvimento de carcinoma 

colorretal, além de predizer um prognóstico ruim para pacientes portadores deste tipo de 

câncer (Haupt et al., 1997; Cui et al., 2007; Xu; Pasche, 2007). Níveis diminuídos de IL-10 

(Szkaradkiewicz et al., 2009) e TGF-β (Xu; Pasche, 2007) são comumente observados em 

pacientes com CCR. Corroborando com esses dados, verificamos níveis diminuidos de IL-10 

no soro de pacientes com CCR em estágio pré e pós-operatório. Os níveis de TGF-β, no 



48 

Discussão 

  

 

Diego Oliveira Miranda 

 

entanto, foram semelhantes em todos os grupos, não apresentando correlação com as 

comorbidades psicológicas estudadas. 

No que concerne à fractalcina, também correlacionada à manifestação de depressão e 

ansiedade pelos pacientes com câncer deste estudo, sabe-se que, além de atuar no 

recrutamento de linfócitos para o tecido tumoral, a mesma regula a ativação da microglia no 

sistema nervoso central ao interagir com o seu receptor (Hurst et al., 2009). A expressão de 

seus receptores é heterogênea na população humana (Hatori et al., 2002) e, de acordo com 

estudos em animais (Corona et al., 2010), a baixa expressão do receptor CX3CR1 tornaria 

estes indivíduos mais susceptíveis a desordens comportamentais, incluindo a depressão. A 

fractalcina também participa de vários mecanismos não-imunes que podem ser relevantes para 

transtornos psiquiátricos, incluindo: inibição da neurotransmissão serotoninérgica pelo 

aumento da atividade do ácido gama-aminobutírico (GABA) em neurônios serotonérgicos, 

inibição da atividade glutamatérgica em neurônios do hipocampo, e processos de regulação da 

neuroplasticidade, como potenciação de longo prazo (Ragozzino et al., 2006; Heinisch; Kirby, 

2009; Rogers et al., 2011; Briones et al., 2014). 

Em resumo, os nossos resultados mostram que os pacientes com CCR em diferentes 

estágios da terapia antitumoral apresentam significativos níveis de ansiedade e/ou depressão e 

estes níveis oscilam ao longo do tratamento, correlacionando-se com as concentrações séricas 

de citocinas pró-inflamatórias e da quimiocina fractalcina. De forma interessante, observamos 

que os pacientes do grupo 3 (grupo pós-operatório cujos pacientes não começaram a 

quimioterapia) experimentam mais estresse em todas as análises, possivelmente devido à 

expectativa do início do tratamento quimioterápico e a preocupação com a possibilidade de 

efeitos colaterais. Por sua vez, os pacientes do grupo 4 (pacientes em quimioterapia) 

mostraram altas taxas de depressão, o que pode estar relacionado com os efeitos secundários 

do tratamento, tais como a perda de peso, perda de cabelo, caquexia, náuseas, e outros. Estes 
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efeitos podem ser especialmente importantes na população idosa de pacientes com CCR 

(Klemm et al., 2000). 

Embora os resultados indiquem que os níveis de ansiedade e depressão diminuíram ao 

longo do tempo, um número significativo de pacientes apresentou elevados níveis de 

ansiedade e depressão 6 meses após finalizada a quimioterapia. Isto sugere que todos os 

pacientes com CCR devem ser examinados rotineiramente em relação a comorbidades 

psicológicas. Além disso, uma vez que os pacientes com CCR apresentaram níveis elevados 

de citocinas pró-inflamatórias e da quimiocina fractalcina, assume-se que os mesmos possuem 

particular risco de apresentarem alterações psicológicas. Assim, a inflamação comumente 

observada no microambiente tumoral e sistemicamente proporciona uma oportunidade única 

no estudo do papel da inflamação na fisiopatologia da depressão e dos mecanismos biológicos 

pelos quais a depressão pode influenciar a incidência de câncer, a progressão tumoral a 

morbidade e a mortalidade destes pacientes. Neste cenário, a dosagem sérica de citocinas e da 

fractalcina, realizada de forma rotineira, pode ser usada como um marcador para o risco de 

manifestação de depressão e ansiedade em pacientes com câncer no momento do diagnóstico 

e durante o tratamento quimioterápico (Vodermaier et al., 2011).  

Os resultados de nossa investigação possuem importantes implicações clínicas. Em 

primeiro lugar, destacamos a necessidade de triagem para alterações emocionais, a fim de 

detectar pacientes que possam vir a apresentar uma adaptação ruim à doença e aos 

tratamentos. Além disso, é preciso estar ciente do ajustamento emocional dos pacientes nas 

diferentes fases da experiência do câncer e monitorar os níveis de ansiedade e depressão ao 

longo da trajetória da doença, incluindo o período após o término dos tratamentos. Outro fator 

necessário é a intervenção psicossocial para pacientes com câncer a fim de melhorar o 

ajustamento psicossocial e a qualidade de vida. Essas intervenções devem considerar o estágio 

da doença que o indivíduo está e serem adaptadas para as questões específicas dessa fase. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

 

Nossos resultados demonstram que os níveis séricos das citocinas pró-inflamatórias 

IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α e da quimiocina CX3CL1 correlacionam-se com a manifestação de 

ansiedade e depressão em pacientes com CCR em diferentes estágios da terapia antitumoral, 

sugerindo que estas moléculas estão envolvidas na fisiopatologia dessas comorbidades 

psicológicas. 
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ANEXO 1 

Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 

Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem se sentido na 

ÚLTIMA SEMANA. Não é preciso pensar muito em cada questão. As respostas espontâneas 

têm mais valor do que aquelas em que se pensa muito. Marque apenas uma resposta para cada 

pergunta. 

 
A 1) Eu me sinto tenso ou contraído: 

3 ( ) A maior parte do tempo 

2 ( ) Boa parte do tempo 

1 ( ) De vez em quando 

0 ( ) Nunca 

 

D 2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de 

antes: 

0 ( ) Sim, do mesmo jeito que antes 

1 ( ) Não tanto quanto antes 

2 ( ) Só um pouco 

3 ( ) Já não sinto mais prazer em nada 

 

A 3) Eu sinto uma espécie de medo, como se 

alguma coisa ruim fosse acontecer: 

3 ( ) Sim, e de um jeito muito forte 

2 ( ) Sim, mas não tão forte 

1 ( ) Um pouco, mas isso não me preocupa 

0 ( ) Não sinto nada disso 

 

D 4) Dou risada e me divirto quando vejo coisas 

engraçadas: 

0 ( ) Do mesmo jeito que antes 

1 ( ) Atualmente um pouco menos 

2 ( ) Atualmente bem menos 

3 ( ) Não consigo mais 

 

A 5) Estou com a cabeça cheia de preocupações: 

3 ( ) A maior parte do tempo 

2 ( ) Boa parte do tempo 

1 ( ) De vez em quando 

0 ( ) Raramente 

 

D 6) Consigo sentir prazer quando assisto a um 

bom programa de televisão, de rádio ou quando 

leio alguma coisa: 

0 ( ) Quase sempre 

1 ( ) Várias vezes 

2 ( ) Poucas vezes 

3 ( ) Quase nunca 

 

A 7) Consigo ficar sentado à vontade e me sentir 

relaxado: 

0 ( ) Sim, quase sempre 

1 ( ) Muitas vezes 

2 ( ) Poucas vezes 

3 ( ) Nunca 

 

 

D 8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 

3 ( ) Quase sempre 

2 ( ) Muitas vezes 

1 ( ) De vez em quando 

0 ( ) Nunca 

 

A 9) Eu tenho uma sensação ruim de medo, como 

um frio na barriga ou um aperto no estômago: 

0 ( ) Nunca 

1 ( ) De vez em quando 

2 ( ) Muitas vezes 

3 ( ) Quase sempre 

 

D 10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha 

aparência: 

3 ( ) Completamente 

2 ( ) Não estou mais me cuidando como deveria 

1 ( ) Talvez não tanto quanto antes 

0 ( ) Me cuido do mesmo jeito que antes 

 

A 11) Eu me sinto inquieto, como se eu não 

pudesse ficar parado em lugar nenhum: 

3 ( ) Sim, demais 

2 ( ) Bastante 

1 ( ) Um pouco 

0 ( ) Não me sinto assim 

 

D 12) Fico esperando animado as coisas boas que 

estão por vir: 

0 ( ) Do mesmo jeito que antes 

1 ( ) Um pouco menos do que antes 

2 ( ) Bem menos do que antes 

3 ( ) Quase nunca 

 

A 13) De repente, tenho a sensação de entrar em 

pânico: 

3 ( ) A quase todo momento 

2 ( ) Várias vezes 

1 ( ) De vez em quando 

0 ( ) Não sinto isso 

 

D 14) Eu me sinto alegre: 

3 ( ) Nunca 

2 ( ) Poucas vezes 

1 ( ) Muitas vezes 

0 ( ) A maior parte do tempo 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Grupos experimentais) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Correlações entre produção de 

citocinas, depressão e ansiedade em pacientes com câncer colorretal em tratamento diferentes 

estágios da terapia antitumoral”, sob responsabilidade do Enfermeiro Diego Oliveira Miranda, 

do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto/USP. Sua participação será muito importante para nós. Caso você não 

queira participar da pesquisa, seu tratamento será realizado normalmente, sem nenhum 

prejuízo. Mesmo que aceite participar do estudo, você poderá desistir a qualquer momento, 

sem que isto interfira com o atendimento ou tratamento que está recebendo. Você não terá 

nenhum benefício direto ao participar deste estudo, mas estará contribuindo para um melhor 

entendimento dos efeitos de substâncias produzidas pelo corpo, chamadas citocinas, no 

desenvolvimento da ansiedade e depressão, sintomas comuns em pacientes com câncer. Essa 

pesquisa poderá ajudar na formulação de novas e melhores formas de tratamento, melhorando 

a qualidade de vida de pacientes com câncer colorretal. Não haverá qualquer custo para que 

você participe deste trabalho, nem haverá nenhuma remuneração pela sua participação. Esta 

pesquisa não promoverá nenhum risco adicional a você e não interferirá com o seu 

tratamento. Você receberá uma cópia deste termo, contendo o telefone e o endereço do 

pesquisador. A qualquer momento, você poderá entrar em contato com ele, podendo tirar 

dúvidas a respeito do projeto e de sua participação no mesmo. Caso concorde em participar da 

pesquisa: 1) responderá um questionário sobre depressão e ansiedade, o que levará cerca de 15 

minutos; 2) coletaremos uma amostra de sangue de uma veia do seu braço, numa quantidade 

aproximada de 2 colheres de sopa (8 ml). A amostra de sangue será utilizada para 

identificarmos a presença de citocinas que possivelmente estão relacionadas com a depressão 

e ansiedade; 3) dados sobre sua doença e o tratamento serão consultados no seu prontuário 

médico. A coleta de sangue e do questionário será realizada pelo enfermeiro responsável pela 

pesquisa, que foi treinado para realizar estas coletas e utilizará material estéril e descartável, 

de forma a garantir a sua segurança. Caso esteja acompanhado(a), pediremos que o seu 

acompanhante(s) se retire(m) da sala onde será realizado as coletas por alguns instantes.. 

Durante a sua participação no estudo, você poderá sentir-se desconfortável em algum 

momento por lembrar de certos sentimentos. Nesse caso, o pesquisador e a equipe de saúde de 

onde você está sendo atendido poderão ajudar você. As informações solicitadas nos 

questionários serão mantidas em segredo, podendo ser divulgadas em eventos científicos e em 

publicações da área da saúde, sem que você seja identificado.  

Agradecemos por sua colaboração.  
Ribeirão Preto, ____ de __________________________ de 20___. 

 

 

________________________________                _________________________________         

             Participante                                                     Diego Oliveira Miranda 

 

E-mail: imuno@usp.br 

Endereço: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

       Av. Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Monte Alegre 

      Ribeirão Preto - SP.   

      Tel.: (16) 3602-0538 
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ANEXO 2 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Grupo controle) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Correlações entre produção de 

citocinas, depressão e ansiedade em pacientes com câncer colorretal em diferentes estágios da 

terapia antitumoral”, sob responsabilidade do Enfermeiro Diego Oliveira Miranda, do 

Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto/USP. Sua participação é importante, mesmo que você não tenha nenhuma 

doença, pois é necessário comparar os exames dos pacientes com câncer colorretal com os de 

pessoas saudáveis. Mesmo que aceite participar do estudo, você poderá desistir a qualquer 

momento, sem que isto lhe cause qualquer problema. Você não terá nenhum benefício direto 

ao participar deste estudo, mas estará contribuindo para um melhor entendimento dos efeitos 

de substâncias produzidas pelo corpo, chamadas citocinas, no desenvolvimento da ansiedade e 

depressão, sintomas comuns em pacientes com câncer. Essa pesquisa poderá ajudar na 

formulação de novas e melhores formas de tratamento, melhorando a qualidade de vida de 

pacientes com câncer colorretal. Não haverá qualquer custo para que você participe deste 

trabalho, nem haverá nenhuma remuneração pela sua participação. Esta pesquisa não lhe 

promoverá nenhum risco adicional. Você receberá uma cópia deste termo, contendo o 

telefone e o endereço do pesquisador. A qualquer momento, você poderá entrar em contato 

com ele, podendo tirar dúvidas a respeito do projeto e de sua participação no mesmo. Caso 

concorde em participar da pesquisa: 1) responderá um questionário sobre depressão e 

ansiedade, o que levará cerca de 15 minutos; 2) coletaremos uma amostra de sangue de uma 

veia do seu braço, numa quantidade aproximada de 2 colheres de sopa (8 ml). A amostra de 

sangue será utilizada para identificarmos a presença de citocinas que possivelmente estão 

relacionadas com a depressão e ansiedade. A coleta de sangue e do questionário será realizada 

pelo enfermeiro responsável pela pesquisa, que foi treinado para realizar estas coletas e 

utilizará material estéril e descartável, de forma a garantir a sua segurança, e ocorrerão no 

Laboratório de Genômica e Imunobiologia do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil 

e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, para que você não seja 

incomodado. Durante a sua participação no estudo, você poderá sentir-se desconfortável em 

algum momento por lembrar de certos sentimentos relacionados a ansiedade e depressão e no 

ato da coleta do sangue no seu braço, quando uma leve agulhada poderá causar um pouco de 

dor e/ou pequenos hematomas locais (manchas roxas). Se você se sentir desconfortável, o 

pesquisador poderá lhe ajudar. As informações solicitadas nos questionários serão mantidas 

em segredo, podendo ser divulgadas em eventos científicos e em publicações da área da 

saúde, sem que você seja identificado.  

Agradecemos por sua colaboração.  
Ribeirão Preto, ____de __________________________ de 20___. 

 

 

________________________________                _________________________________         

Participante                                                      Diego Oliveira Miranda 

                                                                             

E-mail: imuno@usp.br 

Endereço: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

       Av. Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Monte Alegre 

       Ribeirão Preto - SP  CEP: 14040-902 

       Tel.: (16) 3602-0538 
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