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RESUMO

Os carcinomas de cabeça e pescoço representam um problema na saúde
pública, sendo a oitava causa no mundo de morte por câncer. A taxa de crescimento
do tumor, o seu local de expansão, bem como a metástase das células
cancerígenas depende muito da vascularização do tumor, sendo que esta é a
responsável pelo fornecimento constante de nutrientes e de oxigênio para o
crescimento tumoral. Sendo assim a angiogênese é considerada um

processo

essencial dentro do processo neoplásico. A avaliação dos vasos sanguíneos
tumorais neoformados em carcinomas espinocelulares de boca, usando o anticorpo
CD105, mostra um crescimento significativo da densidade microvascular. Baseado
nestes, o objetivo do trabalho é avaliar através da imunoistoquímica a possível
correlação de aumento no número de vasos sanguíneos correlacionando com
diferentes grupos de processo inflamatório divididos em: pouco, moderado e intenso
infiltrado inflamatório no front tumoral. Na literatura os autores de um modo geral
correlacionam infiltrados inflamatórios e angiogênese, neste trabalho tentamos
correlacionar se um maior ou menor infiltrado inflamatório tem influência nessa
angiogênese. As lâminas foram avaliadas microscopicamente por dois profissionais
de forma que eles não sabiam da classificação dada pelo outro e só quando ambos
estavam em comum acordo essas lâminas foram classificadas. Para a análise
estatística foi realizado a comparação múltipla entre os 03 grupos através da Análise
de variância (comparação das três médias) e também o teste de Tukey, onde se
observou diferença entre os grupos I e III e nos grupos II e III, porém entre os grupos
I e II não houve diferença significativa. Com isso os resultados nos mostram uma
correlação positiva entre a presença de maior quantidade de vasos sanguíneos,
onde se encontra maior quantidade de infiltrado inflamatório, quando comparado
com áreas de menor infiltrado inflamatório.

PALAVRAS CHAVES: Inflamação. Carcinoma de células escamosas. Angiogênese
Patológica. Imunoistoquímica.

ABSTRACT

Quantitative microscopic analysis of the influence of inflammation in tumor
angiogenesis

Carcinomas of the head and neck represent a public health problem, being the
eighth leading cause of worldwide cancer deaths. The growth rate of the tumor, its
location expansion and metastasis of cancer cells depends greatly on tumor
vascularity, and this is responsible for the constant supply of oxygen and nutrients for
tumor growth. Thus angiogenesis is considered an essential process within the
neoplastic process. The evaluation of newly formed tumor blood vessels in oral
squamous cell carcinoma using the CD105 antibody, shows a significant increase in
microvascular

density.

Based

on

these,

the

goal

is

to

evaluate

by

immunohistochemistry the possible correlation of an increased number of blood
vessels correlate with different groups of inflammatory process divided into: minor,
moderate and intense inflammatory infiltrate in the tumor front. In the literature,
authors generally correlated angiogenesis and inflammatory infiltrates, in this work
we try to correlate to a greater or lesser inflammatory infiltrate that affects
angiogenesis. The slides were evaluated microscopically by two professionals so that
they did not know the rating given by others and only when both were in agreement
these slides were classified. For statistical analysis, the multiple comparisons
between the three groups was performed by analysis of variance (comparison of
three average) and also the Tukey test, where a difference was observed between
groups I and III and groups II and III, but between groups I and II significativa.Com
that there was no difference in the results show a positive correlation between the
presence of a larger amount of blood vessels, where it is most inflammatory infiltrate
when compared to areas of lesser amounts of inflammation.

KEY

WORDS:

Inflammation.

Squamous cell

Pathologic. Immunohistochemistry.

carcinoma.

Neovascularization
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1 INTRODUÇÃO

A definição de saúde bucal não é consenso na literatura e pode-se considerar
que um paciente apresenta condições inadequadas de saúde bucal quando se
encontra qualquer espécie de processo inflamatório, infeccioso, traumático ou ainda
má higiene bucal (WORLD HEALTH ORAGANIZATION, 1999).
A palavra câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que
têm em comum o crescimento desordenado de células malignas que invadem os
tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo, ocorrendo
assim à metástase (INCA, c2013). Por outro lado, um tumor benigno significa
simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam vagarosamente e
se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo risco à vida.
O câncer de cavidade bucal é constituído pelas neoplasias malignas,
localizadas nas superfícies da mucosa do lábio, assoalho de boca, língua, mucosa
bucal, gengiva, palato duro e trígono retromolar, podendo também envolver as
glândulas salivares maiores e menores e tecidos subjacentes (HUANG; O’SULIVAN,
2013).
Cerca de 263 mil novos casos são diagnosticados a cada ano, sendo que
destes o de cabeça e pescoço são os mais frequentes. As estatísticas para os
tumores de cabeça e pescoço indicam que mais da metade desses casos
sobrevivem (127.654 mortes por ano) (FERLAY et al., 2008).
Esses tumores malignos, de cabeça e pescoço, são representados, na sua
imensa maioria, por neoplasias epiteliais do tipo carcinoma espinocelular ou
carcinoma de células escamosas (CEC) que acometem as vias aerodigestivas
superiores. Trata-se de doenças neoplásicas das mais frequentes no Brasil
(FRANCO et al., 1989). O tratamento destas neoplasias é complexo, de caráter
multidisciplinar. As taxas de controle local e de sobrevida aumentaram com os
tratamentos loco regionais avançados nos últimos 30 anos. (FRANCESHI et al.,
1993).
Algumas falhas das cirurgias radicais para a cura de pacientes com câncer
levaram os cientistas a desacreditarem em algumas teorias do passado e
acreditarem que o câncer pode se espalhar pela corrente linfática e sanguínea,
antes mesmo de sua detecção clínica, sendo este um resultado determinado muito
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mais pela biologia tumoral e suas interações com o hospedeiro (TANIS et al., 2001;
RAYTER; MANSI, 2003; DAS; SKOBE, 2008).
Sabe-se hoje que a maioria dos tumores sólidos sofre metástase para os
linfonodos regionais, preferencialmente via vasos linfáticos e que este é um dos
primeiros sinais de disseminação do câncer nos pacientes (TOBLER; DETMAR,
2006; DAS; SKOBE, 2008). A partir do sistema linfático, as células neoplásicas
podem ser transportadas para a circulação e podem se espalhar para órgãos e
tecidos distantes, através dos vasos sanguíneos (CAO, 2005; TOBLER; DETMAR,
2006; ACHEN; STACHER, 2008).
Os tumores estimulam o crescimento dos vasos sanguíneos do hospedeiro,
num processo chamado de angiogênese, essencial para fornecer os nutrientes para
o tumor (FOLKMAN, 2002). Logo, a angiogênese é definida como a formação de
novos

vasos

sanguíneos

a

partir

de

vasos

preexistentes,

sendo

essa

neovascularização um aspecto bem estabelecido e fundamental na biologia do
câncer (FOLKMAN, 1974; EICHHORN et al., 2007).
A angiogênese é essencial para o crescimento da grande maioria dos
tumores primários e de suas metástases. Os tumores podem absorver nutrientes e
oxigênio suficientes por difusão simples, até o tamanho de 1 a 2 mm, sendo que a
partir desse ponto o tumor requer a elaboração de um suprimento vascular para
continuar progredindo. Acredita-se que esse processo envolve o recrutamento de
vasos maduros, vizinhos ao tecido hospedeiro para iniciar o desenvolvimento de
novos capilares sanguíneos os quais crescem em direção à massa tumoral,
infiltrando-a. Os tumores podem crescer pelo compartilhamento de vasos
sanguíneos existentes no tecido hospedeiro. Os vasos envolvidos pelo tumor
poderão sofrer alterações que geram um ambiente de hipóxia, que será o fator de
estimulação da angiogênese na margem tumoral. O controle da angiogênese
tumoral depende do balanço de vários fatores ativadores (fatores angiogênicos) e
inibidores (fatores antiangiogênicos), que podem ser secretados pelas células
tumorais, assim como por leucócitos e fibroblastos (FERRARA, 2004; EICHHRORN
et al., 2007).
A taxa de crescimento do tumor, o seu local de expansão, bem como a
metástase das células cancerígenas, depende da vascularização do mesmo e da
capacidade de vasos sanguíneos para fornecer uma fonte constante de substâncias
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nutritivas e de oxigênio para eliminar os produtos residuais, resultado do
crescimento tumoral (BUNGET et al., 2013).
Os fatores angiogênicos são liberados pelas células envolvidas com as
lesões, como por exemplo os macrófagos ativados, considerados uma das principais
fontes de fatores angiogênicos, os mastócitos e os linfócitos, os quais além de
secretar fatores angiogênicos, também secretam citocinas e fatores quimiotáticos
para as células endoteliais (FOLKMAN; SHING, 1992).
As células endoteliais expressam o receptor CD40, seu reconhecimento e
ligação pelos linfócitos T CD4. Determina ainda a ativação das células endoteliais e
neovascularização (MACH et al., 1999).
Uma vez que os fatores estimuladores da angiogênese podem ser detectados
em tecidos nos quais aparentemente não há angiogênese, acredita-se que a
manutenção da quiescência endotelial seja, essencialmente, devida à presença de
inibidores angiogênicos (PEPPER, 2001).
Como a maioria dos outros processos biológicos, a angiogênese é o resultado
de complexas interações entre os fatores inibidores e efetores (PEPPER, 2001). A
alteração no equilíbrio entre estes fatores desencadeia o fenótipo angiogênico em
algumas condições patológicas, podendo levar as células a exibir expressão
excessiva de um ou mais fatores estimuladores da angiogênese, a mobilizar uma
proteína angiogênica da matriz extracelular e/ou recrutar células hospedeiras
sintetizadoras de fatores angiogênicos (FOLKMAN, 1995; HANAHAN, 1996).
A super expressão de fatores angiogênicos pode induzir a formação cística,
desenvolvimento, invasão e metástase de tumores (ZANG, et al., 2006).
De longa data, sabe-se que a imunidade inativa e adaptativa inicia um
importante papel na vigilância imune e destruição tumoral, sendo que a presença do
infiltrado imune/inflamatório em contato com as células neoplásicas pode
representar uma resposta imunológica favorável do hospedeiro contra o câncer
(MACH et al., 1999). Porém, sabe-se também que a correlação entre a intensidade
dos processos de angiogênese e linfangiogênese com a intensidade do infiltrado
inflamatório crônico no estroma do tumor mostrou que onde o número de vasos
sanguíneos apresentava maior quantidade era onde se observava um intenso
infiltrado inflamatório, além do papel desempenhado pelas células do sistema
imunitário para o desenvolvimento do tumor (BUNGET et al., 2013).

24 Introdução

A resposta inflamatória é um processo ativo no câncer e pode atuar na
progressão e/ou regressão da lesão. No local da inflamação, os macrófagos e
neutrófilos estão presentes, bem como as citocinas, tais como TNF - α e IFN- γ
(LAGES et al., 2011).
Imunoistoquímica ou IHQ se refere ao processo de localizar antígenos (e.g.
proteínas) em células de uma amostra de tecido, explorando o princípio da ligação
específica de anticorpos a antígenos no tecido biológico (RAMOS-VARA, 2005). O
nome da técnica provém das raízes "imuno", em referência aos anticorpos utilizados
no procedimento, e "histo", significando tecido. A marcação de imunoistoquímica é
amplamente utilizada no diagnóstico de células, tais como aquelas encontradas em
neoplasias. Marcadores moleculares específicos são característicos de eventos
celulares particulares, tais como proliferação ou morte celular (apoptose). IHQ é
também amplamente utilizada na pesquisa básica para compreender a distribuição e
localização de biomarcadores e proteínas diferentemente expressas em partes de
um tecido biológico. A visualização de uma interação antígeno-anticorpo pode ser
obtida de diversas formas.
Numerosas proteínas, incluindo os fatores/receptores de crescimento,
moléculas de adesão celular e produtos de oncogenes ou genes supressores
tumorais, são especialmente examinadas através de secções de material tumoral
embebido em parafina e fixado em formalina, por técnicas de imunoistoquímicas que
usam anticorpos específicos (TAHARA, 2005).
A endoglina, também conhecida como o grupo de diferenciação (Cluster of
Diferentiation) número 105 (CD105) (GOUGOS et al., 1988) é uma glicoproteína
presente em níveis elevados no endotélio da microvasculatura humana (CHEIFETZ,
1992) e em células endoteliais de tecidos que estão em angiogênese ativa, tecidos
em regeneração, processos inflamatórios e tumores (LOMONTE, GUITIÉRREZ,
1989; KUDO et al., 1993; FUH et al., 1998; FONSATTI et al., 2003). O gene
codificador da endoglina encontra-se localizado no cromossomo 9q34 e foi
identificado utilizando hibridização in situ por fluorescência (FISH) (FERNADEZ-RUIZ
et al., 1993).
A descoberta que os níveis de CD105 regulam a expressão de diferentes
componentes da matriz extracelular, incluindo fibronectina, colágeno, inibidor de
plasminogênico ativado 1 (PAI-1) e lumican (RABIN, 2006; SERVICE, 2008;
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AACHAMAN, 2009), também sugere que o CD105 possa estar envolvido no
processo de migração celular (KERBEL, 2008).
A idéia de que CD105 pode ser associada com angiogênese do tumor
desenvolvido a partir de observações de que CD105 foi fortemente sobre-regulada
no endotélio de vários tecidos tumorais em comparação com tecidos sem patológia
tumoral. (WANG et al., 1998; KUMAR; WANG, 1996).

2 REVISÃO DE LITERATURA
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 NEOPLASIA

No organismo verificamos formas de crescimento celular, que podem ser
controladas e não controladas. A hiperplasia, a metaplasia e a displasia são
exemplos de crescimento controlado, enquanto que as neoplasias correspondem às
formas de crescimento não controladas e são denominadas, na prática, de “tumores”
(INCA – Mistério da Saúde. c2014).
O crescimento (multiplicação) e a diferenciação (especialização morfológica e
funcional) celular são processos essenciais para os seres vivos. A multiplicação
celular é indispensável durante o desenvolvimento normal dos organismos e
necessário para repor as células que morrem pelo processo natural de
envelhecimento. As especializações morfológicas e funcionais permitem o
desenvolvimento do organismo como um todo integrado. Esses dois processos
recebem influências de um grande número de agentes internos e externos as
células. Não é surpresa que com certa frequência, surjam transtornos nos
mecanismos que os controlam. A multiplicação e a diferenciação celular esta sob o
controle de um sistema integrado e complexo que mantém a população celular
dentro de limites fisiológicos. Alterações nesse sistema regulatório resultam em
distúrbios do crescimento e da diferenciação ou de ambos ao mesmo tempo. As
alterações do crescimento e da diferenciação celular, onde a proliferação é
autônoma e, geralmente acompanhada de perda de diferenciação, é chamada
neoplasia (BRASILEIRO-FILHO et al., 2000).
Willis, R. A. em 1952 definiu as neoplasias como sendo uma “massa anormal
de tecido, cujo crescimento ultrapassa e não é coordenado com o dos tecidos
normais e persiste na mesma maneira excessiva depois de interrupção dos
estímulos que originaram a mudança”. A persistência do crescimento tumoral, com
ausência de estímulo é resultado de alterações genéticas hereditárias na célula
tumoral progenitora. Estas alterações levam a proliferação excessiva e desregulada
tornando-a autônoma (KUMAR; ABBAS; FAUSTON, 2005).
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A palavra câncer (CA) tem origem no latim cujo significado é caranguejo,
sendo adotado porque as células doentes atacam e se infiltram nas células sadias.
Caracteriza-se por um crescimento desordenado de células que podem se
disseminar para outras regiões do corpo além do local da lesão inicial (metástases).
A palavra câncer vem a ser um termo genérico apenas para as neoplasias malignas.
(ROBBINS, 2010).
Do ponto de vista clínico, evolutivo e comportamental, as neoplasias são
divididas em duas categorias: as benignas e as malignas. As neoplasias benignas
em geral têm suas células bem diferenciadas, as atipias celulares e arquiteturais só
discretas, possuem baixo índice mitótico, o crescimento tende a ser lento e
expansivo, o tumor é bem delimitado e geralmente não recidivam após ressecção
cirúrgica. As neoplasias malignas apresentam algumas características tais como
alterações na expressação gênica com tendência a síntese de isoformas das
enzimas predominantes na fase embrionária, suas células captam aminoácidos com
maior velocidade do que as células normais, as células são mais resistentes a
hipóxia, são mais indiferenciadas, tem menos adesão entre si, tem motilidade
considerável, geralmente dão metástase (BRASILEIRO-FILHO et al., 2000).
Todas as neoplasias têm como componente básico o parênquima constituído
pelas células tumorais e o estroma, composto principalmente de vasos
neoformados, células inflamatórias (principalmente macrófagos e linfócitos) e de
tecido conjuntivo (células e matriz extracelular) (DVORAK, 1986). As células
parenquimatosas determinam o comportamento, as conseqüências patológicas, o
crescimento e a evolução do tumor. Entretanto, o tumor é criticamente dependente
de seu estroma (KUMAR; ABBAS; FAUSTON, 2005).
A indução de vasos sanguíneos na massa tumoral é um fenômeno complexo
que envolve uma multiplicidade de fatores. O estímulo para a angiogênese tumoral é
produzir diretamente pelas próprias células neoplásicas e em menor grau e
indiretamente pelas células inflamatórias recrutadas no sítio tumoral (ECCLES;
ALEXANDER, 1970, RUSSEL et al., 1976, TALMADGE et al., 1981).
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2.2 ANGIOGÊNESE
O termo angiogênese é uma palavra de origem grega (aggeîon: vaso,
gênesis: formação) empregada para conceituar a produção de novos capilares a
partir de vasos pré-existentes, ou melhor, a neoformação vascular. Ela é classificada
em angiogênese fisiológica sob circunstâncias fisiológicas controladas, sendo que
esta é um processo normal e essencial e também pode ser classificada como
angiogênese patológica em situações patológicas em que o processo persiste de
forma descontrolada com duração de meses ou anos (POLVERINI, 2002). Ela é
notada em grande número de processos fisiológicos como a embriogênese,
alterações associadas ao ciclo reprodutivo feminino e reparo tecidual. Em eventos
patológicos, pode ser observada nos processos inflamatórios, condições isquêmicas,
crescimento tumoral e metástase, é rapidamente iniciada em resposta à hipóxia ou
isquemia, a partir da secreção de fatores angiogênicos (FOLKMAN; SHING, 1992;
FOLKMAN, 1995; PEPPER, 1997).
Em 1787, Hunter apud Carmeliet, 2000 foi o pioneiro a usar o termo
angiogênese para descrever o crescimento de vasos sanguíneos semelhantes a
galhos de árvore. Portanto, na angiogênese, após a formação dos grandes troncos
vasculares, os vasos ramificam-se e distribuem-se numa rede vascular complexa.
Os vasos neoformados surgem a partir de vasos preexistentes e este processo
mantém-se durante toda a vida do indivíduo, respondendo sempre que necessário a
alterações na demanda de oxigenação tecidual (SCOTT, 2000).
Em outras palavras a angiogênese é definida como a formação de novos
vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes, sendo essa neovascularização
um aspecto bem estabelecido e fundamental na biologia do câncer (FOLKMAN,
1974; EICHHORN et al., 2007).
Todas as células dependem de oxigênio e nutrientes para a sua
sobrevivência, assim como necessitam eliminar de um modo efetivo seus restos
catabólicos. (BERGERS, 2003). Essa necessidade implica em que as células se
encontrem próxima a capilares sanguíneos, a uma distância que permita a troca de
gases, nutrientes e catabólicos (DANIEL, 2000).
A rede vascular basal é insuficiente em situações de aumento de consumo de
oxigênio e nutrientes, como por exemplo, no crescimento e na regeneração tecidual.
Para eliminar o déficit nestas situações, o aumento do fluxo sanguíneo decorrente a
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vasodilatação muitas vezes não é suficiente, sendo necessária a formação de novos
vasos a partir de pré-existentes. Este processo com já mencionado acima se
denomina, angiogênese (DANIEL, 2000) (BECK, 1997).
Essa formação pode ser descrita por dois mecanismos distintos de
angiogênese: a angiogênese por brotamento (RISAU, 1997) e a angiogênese por
intussuscepção (CADUFF, 1986).
A angiogênese por brotamento consiste na degradação proteolítica da matriz
extracelular, seguida pela atração quimiotática e proliferação de progenitores
endoteliais e células endoteliais circulantes. As células epiteliais, então se
reorganizam formando luz no vaso e terminam sua maturação funcional (RISAU,
1997). Já o mecanismo de intussuscepção refere-se ao processo pelo qual um único
capilar se divide longitudinalmente em dois pela formação de um septo. Neste caso,
as células endoteliais de lados opostos do vaso se estendem intraluminalmente até
entrarem em contato formando um septo, levando ao surgimento de dois vasos
(CADAUFF, 1986). Ela ocorre quando o sistema capilar se expande “dentro dele
mesmo” como, por exemplo, no crescimento do tipo intersticial no tecido
cartilaginoso (CADUFF, 1986). Este tipo de angiogênese está envolvido na
remodelação vascular (BURRI, 2004).

2.3 ANGIOGÊNESE TUMORAL
A formação de novos vasos sanguíneos é uma das condições essenciais para
o desenvolvimento tumoral (HASINA et al., 2001). Maiores níveis de angiogênese
estão geralmente associados com um maior risco de metástase e um pior
prognóstico para os pacientes (GUPTA et al., 2007).
A angiogênese é essencial para o crescimento da grande maioria dos
tumores primários e de sua metástase. Os tumores podem absorver nutrientes e
oxigênio suficientes por difusão simples até o tamanho de 1 a 2 mm, sendo que a
partir desse ponto o tumor requer a elaboração de um suprimento vascular para
continuar progredindo. Acredita-se que esse processo envolva o recrutamento de
vasos maduros, vizinhos ao tecido hospedeiro, para iniciar o desenvolvimento de
novos capilares sanguíneos os quais crescem em direção à massa tumoral,
infiltrando-a. Os tumores podem crescer pelo compartilhamento de vasos
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sanguíneos existentes no tecido hospedeiro. Os vasos envolvidos pelo tumor
poderão sofrer alterações que geram um ambiente de hipóxia que será o fator de
estimulação da angiogênese na margem tumoral. O controle da angiogênese
tumoral depende do balanço de vários fatores ativadores (fatores angiogênicos) e
inibidores (fatores antiangiogênicos), que podem ser secretados pelas células
tumorais,

assim

como

por

macrófagos

e

fibroblastos

(FERRARA,

2004;

EICHHRORN et al., 2007).
Com exceção da neoformação vascular que ocorre em resposta à injúria
tecidual ou nos órgãos reprodutivos femininos, a modificação das células endoteliais
em condições fisiológicas é bastante baixa. A angiogênese é rigorosamente
controlada por fatores estimuladores angiogênicos endógenos e reguladores
negativos da proliferação endotelial, os quais atuam de forma antagônica para
manter a quiescência da microvasculatura responsável pela renovação endotelial
(FOLKMAN; SHING, 1992; FOLKMAN, 1995; PEPPER, 1997; PEPPER, 2001).
Os fatores angiogênicos são liberados pelas células presentes nas lesões,
como os macrófagos ativados, considerados uma das principais fontes de fatores
angiogênicos, os mastócitos e os linfócitos, os quais além de secretar fatores
angiogênicos, também secretam citocinas e fatores quimiotáticos para as células
endoteliais (FOLKMAN; SHING, 1992).
Além

dos

fatores

angiogênicos

descritos,

a

neovascularização

que

comumente acompanha respostas imunes e inflamatórias crônicas também pode ser
induzida pelas células T do proeminente infiltrado inflamatório crônico que está
presente nestas condições. As células endoteliais expressam o receptor CD40 e seu
reconhecimento e ligação pelos linfócitos T CD4 determina ativação das células
endoteliais e neovascularização (MACH et al., 1999).
Uma vez que os fatores estimuladores da angiogênese podem ser detectados
em tecidos nos quais aparentemente não há angiogênese, acredita-se que a
manutenção da quiescência endotelial seja, essencialmente, devida à presença de
inibidores angiogênicos (PEPPER, 2001).
Os inibidores angiogênicos fazem parte de um extenso grupo de supressores
e normalmente defendem o endotélio vascular de um estímulo mitógeno. Dentre
eles, destacam-se principalmente a angiostatina e a trombospondina, além da
endostatina e a tunstatina. A angiostatina é um fragmento interno do plasminogênio
com potente ação inibitória sobre a angiogênese. A trombospondina, por outro lado,
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é uma glicoproteína trimérica que modula a angiogênese de forma multifuncional e
dose dependente. Em baixas concentrações aumenta a angiogênese, enquanto que
em altas doses atua inibindo a proliferação das células endoteliais (FOLKMAN,
1995; HANAHAN; FOLKMAN, 1996).
Como a maioria dos outros processos biológicos, a angiogênese é o resultado
de complexas interações entre os fatores inibidores e efetores (PEPPER, 2001). A
alteração no equilíbrio entre estes fatores desencadeia o fenótipo angiogênico em
algumas condições patológicas, podendo levar as células a exibir expressão
excessiva de um ou mais fatores estimuladores da angiogênese, a mobilizar uma
proteína angiogênica da matriz extracelular e/ou recrutar células hospedeiras
sintetizadoras de fatores angiogênicos (FOLKMAN, 1995; HANAHAN; FOLKMAN,
1996).
A super-expressão de fatores angiogênicos pode induzir à formação cística,
desenvolvimento, invasão e metástase de tumores (ZHANG et al., 2006).
POLVERINI (2002) postulou que a angiogênese tumoral pode ter diversas
origens: a) expansão dos vasos do hospedeiro para o espaço intratumoral; b)
formação de vasos tumorais a partir do estímulo de células endoteliais préexistentes no tecido adjacente ao tumor; c) formação dos vasos tumorais a partir de
precursores endoteliais embrionários (vasculogênese).

2.4 IMUNOISTOQUÍMICA
O nome da técnica Imunoistoquímica ou imunocitoquímica provém das raízes
“imuno”, em referência aos anticorpos utilizados no procedimento, e “histo”,
significando tecido. É uma técnica que tem relevância no diagnóstico de doenças
humanas e veterinárias, e no campo da pesquisa para a detecção de
microorganismos e moléculas em diversos materiais. Também pode ser usada na
fenotipagem de células tumorais.
O propósito da Imunoistoquímica ou IHQ é reconhecer antígenos e assim
identificar e classificar células específicas dentro de uma população celular
morfologicamente heterogênea (ou aparentemente homogênea). A visualização do
complexo antígeno-anticorpo é possível pela adição de um fluorocromo conjugado
ao anticorpo, que pode então ser observado ao microscópio, ou alternativamente
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uma enzima, cujo produto de reação pode igualmente ser visualizado. Em alguns
casos, os anticorpos não são inteiramente específicos e podem reagir de maneira
cruzada com mais de um antígeno, ou pode haver resultados tanto falso-positivos
quanto falso-negativos, ambos resultantes de altos níveis de coloração de fundo e
adsorção (CAPELOZZI, 2009).
A Imunoistoquímica pode ser aplicada na rotina diagnóstica complementar do
câncer para a identificação de marcadores biológicos no diagnóstico e prognóstico
(CAPELOZZI, 2009).
Em outras palavras, a Imunoistoquímica é um método muito sensível e
específico, que reconhece e localiza os antígenos em amostras histológicas e
citológicas, usando um anticorpo.
Rapidis et al. (2009), em trabalho de revisão de literatura, concluíram que a
técnica de imunoistoquímica e a identificação de alterações genéticas levam a uma
importância significativa do prognóstico, além de adicionar um prognóstico mais
preciso pré e pós-operatório.

2.5 FATORES DE CRESCIMENTO
Os fatores de crescimento atuam na estimulação da angiogênese e da divisão
celular, na modulação da diferenciação, como agentes quimiotáticos e na indução da
síntese de proteínas (TERRANOVA, 1985).
2.5.1 Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF - Vascular
Endothelial Growth Factor)
O Fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) é uma proteína produzida
pelas células que estimula a angiogênese. Ele faz parte do sistema que restaura o
fornecimento de oxigênio aos tecidos, quando a circulação do sangue for
inadequada. A função normal do VEGF é a criação de novos vasos sanguíneos
durante o desenvolvimento embrionário, após a lesão muscular e novos vasos
(circulação colateral) para ignorar vasos obstruídos.
Quando o VEGF é abundante, pode contribuir para a doença, como por
exemplo, os tumores sólidos não pode crescer além de um tamanho limitado, sem
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que haja um suprimento de sangue adequado; ou seja, cânceres que podem
expressar VEGF é capaz de crescer e metástase. Drogas tais como bevacizumab
podem inibir VEGF e controlar ou retardar as doenças.
Os tumores necessitam de uma quantidade suficiente de suprimento de
sangue para crescer. Muitos tumores produzem grandes quantidades de VEGF
(fator de crescimento endotelial vascular), que auxilia no crescimento dos vasos
sanguíneos. Pesquisas estão sendo conduzidas para explorar o uso de VEGF como
marcador tumoral em um grande número de tumores.
O Fator de crescimento Endotelial Vascular (VEGF) é um potente gene
mitótico das células endoteliais que aumenta a permeabilidade vascular. Níveis de
VEGF são elevados em condições inflamatórias e neoplásicas. (MANGINI et al.,
2002; OLSSON et al., 2006)
O VEGF é uma sub-família de factores de crescimento, para ser mais
específico, a família do factor de crescimento derivado das plaquetas factores de
crescimento de cistina-nó. Eles são importantes proteínas sinalizadoras envolvidas
em vasculogénese, tanto (a formação de novo do sistema circulatório embrionário) e
angiogénese (o crescimento de vasos sanguíneos a partir de vasculatura
preexistente).
O membro mais importante é o VEGF-A. Outros membros são factor de
crescimento da placenta (PGF), o VEGF-B, VEGF-C e VEGF-D. Estes últimos foram
detectados mais de VEGF-A, e, antes da sua descoberta, o VEGF-A foi chamado
apenas VEGF.
Os genes ou moléculas que participam na invasão tumoral e nas metástases
são fatores reguladores de caráter positivo ou negativo. O VEGF promove a
formação de vasos sanguíneos no início do desenvolvimento (vasculogênese) e
desempenha um papel central no crescimento de novos vasos sanguíneos
(angiogênese). Seu papel no crescimento tumoral é fundamental, visto que sem
vascularização os tumores não podem ultrapassar 1-2 mm de diâmetro ou de
espessura. Além disso, a angiogênese é indispensável para a formação de
metástases. O VEGF e o fator de crescimento de fibroblastos são dois dos maiores
indutores de angiogênese produzidos em câncer de pulmão. (FONTANINI et al.,
1997). Há vários estudos realizados que mostram a relação entre um alto nível de
VEGF e mau prognóstico nos casos de CNPC. (FONTANINI et al, 1997) (SAITO et
al., 2007). Recentemente, alguns autores (PARRA et al., 2008) demonstraram a
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importância do VEGF como marcador de prognóstico em adenocarcinomas e em
suas metástases hematogênicas.
Das substâncias pró-angiogênese a que mais se destaca é o VEGF, pois o
mesmo se liga a um receptor, promovendo a proliferação das células endoteliais.
Existem 03 receptores para o VEGF:
- VEGFR1: fraco estimulador da angiogênese
- VEGFR2: Mais importante para a angiogênese
- VEGFR3: ligado à proliferação dos vasos linfáticos
2.6 MARCADOR ANTÍGENO CD105 (ENDOGLINA)
A Endoglina (CD105) é uma glicoproteína transmembrana expressada em
células endoteliais vasculares activada. (LETAMENDIA et al., 1998)
O CD105 é amplamente expresso em pequenos vasos de tumores sólidos de
diferentes tipos histológicos, como mama, próstata, estômago e endométrio (KUMAR
et al., 1999; VEIKKOLA et al., 2000; SAAD et al., 2003; EL-GOHARY., 2007;
NIKITEAS et al., 2007). Estudos utilizando anticorpos monoclonais anti-CD105
mostraram que a expressão antigênica foi identificada quase que exclusivamente no
endotélio venoso e arterial dos vasos peritumorais e intratumorais (BODEY et al.,
1998; KUMAR et al., 1999; FONSATTI et al., 2001). Pesquisas tem mostrado uma
imunomarcação forte para CD105 nos vasos ao redor do tumor, e nenhuma
marcação tem sido detectada nos grandes vasos ou vasos sanguíneos dos tecidos
normais (BODEY et al., 1998; KUMAR et al., 1999). Por isso, tem se sugerido que o
CD105 é um marcador mais específico e sensível para vasos neoformados em
relação aos outros anticorpos (BODEY et al., 1998; SAAD et al., 2003).
FONSATI et al. (2001) indicaram a endoglina como o marcador endotelial
mais apropriado no monitoramento terapêutico antiangiogênico em neoplasia
malignas e salientaram que inúmeras pesquisas evidenciam esse marcador como
um importante fator preditivo de metástases regionais e sobrevida dos pacientes
oncológicos.
O CD105 é expresso predominantemente em células endoteliais angiogênicas
e está aumentado na hipóxia. Ele é constitutivamente fosforilado em células
endoteliais, principalmente em serina e resíduos de treonina. As células endoteliais
são a maior fonte de CD105. Outros tipos celulares, incluindo células da musculatura
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lisa, fibroblastos, macrófagos e precursores endoteliais, pré-B e eritróides,
expressam esse marcador em menor quantidade. A placenta e o cordão umbilical
humano apresentam altos níveis de CD105. Evidencias dão suporte ao importante
papel do CD105 na angiogênese e progressão de tumores. O CD105 é
predominantemente ativo em células endoteliais em proliferação, e sua atividade é
induzida pela hipóxia. (DUFF et al., 2003)
A mensuração do índice angiogênico pela MVD através da imunomarcação
pelo anticorpo anti-CD105 tem sido verificado em uma variedade e tumores
malignos com a finalidade de compreender os mecanismos de progressão dessas
lesões. (TANIGAWA et al., 1997).
2.7 DENSIDADE MICROVASCULAR E CÂNCER
A Densidade Microvascular (MVD) é o método mais utilizado para mensurar a
angiogênese tumoral através da contagem da quantidade de vasos sanguíneos de
um determinado tumor, ela tem sido considerada como um bom indicador de
prognóstico para avaliar o comportamento tumoral em pacientes com carcinomas
espinocelulares de boca (HASINA et al., 2001).
A imunoistoquímica possibilita identificar e quantificar a microcirculação do
tumor o que não é permitido com as técnicas convencionais de microscopia.
Vários estudos demonstram que a MVD se correlaciona com o crescimento
do tumor e com a ocorrência de metástases a distância (VERMEULEN, 1996). Para
a marcação dos vasos na imunoistoquímica são utilizados anticorpos, sendo o antiCD31, anti-CD34, anti-CD105 e anti-FVIII os mais utilizados (VERMEULEN, 2002).
2.8 INFLAMAÇÃO X ANGIOGÊNESE
Diversas evidências sugerem que angiogênese e inflamação crônica são
processos interligados (Figura 1). A natureza dessa interconexão envolve o aumento
da migração e da proliferação de células inflamatórias bem como a ação regulatória
de citocinas e de fatores de crescimento (JACKSON et al., 1997).
A neovascularização esta comumente associada a condições que apresentam
diferentes estágios de infiltrado de células inflamatórias. Sendo assim, a
angiogênese inflamatória pode ser entendida devido à habilidade das células
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endoteliais e dos leucócitos de responderem a um estímulo comum: as citocinas
(JACKSON et al., 1997).
A angiogênese inflamatória é um processo complexo que envolve, portanto,
grande intercomunicação entre as células, fatores solúveis e componentes da matriz
extracelulares (LIEKENS et al., 2000). Este processo é controlado pelo balanço
entre a produção e a secreção de moléculas que possuem atividade regulatória
positiva (fatores angiogênicos) e negativa (fatores anti-angiogênicos) (PEPPER,
1983). O equilíbrio entre a produção de substâncias endógenas pró e antiangiogênicas pode ser rompido por fatores químicos e físicos (injúrias tissular,
hipóxia, liberação de citocinas) ou mecânicos (alterações no fluxo sanguíneo e no
formato celular) (INGBER, 1998).

Figura 1- Fonte de Albini et al., 2005. Inter relações entre angiogênese e inflamação. (1) Diferentes
estímulos (proliferação de células tumorais, necrose apoptose) causam ativação de
macrófagos residentes e outros fagócitos causando a liberação de mediadores próinflamatórios. (2) Estes fatores derivados de fagócitos estimulam as células endoteliais a
produzirem moléculas de adesão, quimiocinas e citocinas. (3) Moléculas de adesão e
fatores solúveis do endotélio ativado recrutam e estimulam fagócitos circulantes que
aumentam o infiltrado de células. (4) Fagócitos ativados estimulam a remodelação
tecidual, liberando fatores que provem o crescimento e migração de células endoteliais
para a formação de novos vasos.
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Os fatores angiogênicos e inflamatórios são representados, principalmente
por citocinas, essas são polipeptídeos que induzem uma ou mais etapas destes
processos, interagindo com receptores específicos nas células endoteliais e/ou
recrutando e ativando células, tais como macrófagos e outros leucócitos, que
possuem a capacidade de produzir fatores angiogênicos (BERNARDINI et al., 2003).

2.9 IMUNIDADE
A imunidade inata não é altamente específica e responde da mesma forma a
todos os antígenos. As células natural killer (NK) são importantes para imunidade
contra infecções e tumores (SHANKAR, 2000) (IBS, 2000).
A imunidade específica ou adquirida envolve a proliferação de células
antígenos específicas B e T, o que ocorre quando a superfície destas células entra
em contato com um antígeno. Células especializadas, chamadas de apresentadoras
de antígenos, mostram os antígenos aos linfócitos, colaborando com sua resposta
aos antígenos. Os linfócitos T auxiliam os do tipo B a produzir anticorpos e também
pode erradicar patógenos intracelulares, ativando macrófagos e matando células
infectadas por vírus (DELVES, 2000).
O sistema imune constitui uma das primeiras linhas de defesa para prevenir o
desenvolvimento tumoral devido a sua habilidade em identificar e destruir células
tumorais (imunovigilância) (TRAVÉS, LUQUE, HORTELANO, 2012). Está bem
documentado que o escape imune é uma característica fundamental do câncer. É
proposto que a interação entre o tumor e as células do hospedeiro segue três
etapas: eliminação que representa o conceito clássico da imunovigilância do câncer,
equilíbrio que representa o período de latência imunologicamente mediada após a
destruição incompleta do tumor durante a fase de eliminação, enquanto o escape se
refere ao crescimento final dos tumores que superaram todas as barreiras
imunológicas (BREMNES et al., 2011; COICO; SUNSHINE, 2010)

3 PROPOSIÇÃO

Proposição 43

3 PROPOSIÇÃO

1. Neste estudo, foi analisado microscopicamente um total de 80 biópsias
excisionais de pacientes portadores de carcinomas espinocelulares (CEC) de boca,
localizados no lábio, língua e assoalho bucal. Dessa amostra, apenas 54 se
enquadraram para a pesquisa, após os critérios de inclusão e excluso, onde se
propõe verificar:
 processo inflamatório de cada espécime e classificação em 4 grupos
(grupo I - sem inflamação, grupo II - pouco inflamado, grupo III moderado e grupo IV - intensamente inflamado);
 a correlação, através da imunoistoquímica, pelo marcador CD105,
através do número dos vasos sanguíneos com os grupos determinados
pela intensidade do processo inflamatório.
2. Contribuir com o conhecimento da relação do processo inflamatório
correlacionando-o com a angiogênese tumoral das neoplasias de carcinomas
espinocelulares de boca.

4 MATERIAIS E MÉTODOS
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 MATERIAL DE ESTUDO

O material de estudo foi constituído por lâminas de pacientes, portadores de
carcinoma espinocelulares de boca, submetidos a tratamento no Hospital Estadual e
Hospital de Base da cidade de Bauru-SP, no período de 2005 à 2012. Essas lâminas
são do acervo do Instituto de Anatomia Patológica de Bauru (ANATOMED), de onde
foram cedidas para a referida pesquisa, conforme declaração anexa. (Anexo 1)
As lâminas foram previamente selecionadas, de acordo com os seguintes
critérios de inclusão:
- lâminas com diagnóstico de carcinoma espinocelular localizados em
lábio, língua ou assoalho bucal;
- lâminas oriundas de peças cirúrgicas de pacientes submetidos à
cirurgia como tratamento inicial;
- disponibilidade dos respectivos blocos de parafina.
Os critérios de exclusão foram:
- lâmina com material insuficiente para análises microscópicas;
Durante a análise das lâminas também foram descartadas aquelas onde não
se observou a periferia da lesão e também aquelas cujos cortes apresentavam
somente mucosas, sem tecido conjuntivo representativo e lâminas com cortes de
lesões muito pequenas. Isso fez com que o total de lâminas incluídas na pesquisa
totalizasse em 54 lâminas.
A quantidade de lâminas que constituiu o grupo I não foi suficientemente
significativa para a análise estatística. Com isso, o grupo I foi excluído deste
trabalho, lembrando que toda da amostra utilizada para esta pesquisa foi cedida de
forma aleatória em relação ao processo inflamatório encontrado em cada lâmina de
carcinoma espinocelular pela ANATOMED. Sendo assim, obteve-se apenas três
grupos classificados como pouco, moderado e intenso infiltrado inflamatório. Dessa
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foram, os grupos foram novamente classificados como: grupo I - representado com
pouco infiltrado inflamatório, grupo II – representado com moderado infiltrado
inflamatório e grupo III – representado com intenso infiltrado inflamatório.

4.2 REGISTROS DE DADOS CLÍNICOS
As informações clínicas e microscópicas, referentes ao acervo de lâminas dos
pacientes do Hospital Estadual e do Hospital de Base de Bauru, foram obtidas
através do banco de dados pertencente ao Laboratório de Anatomia Patológica de
Bauru (ANATOMED), devido à impossibilidade de acesso aos respectivos
prontuários através do arquivo de ambos os hospitais. Estes registros incluíram
apenas o laudo dessas biópsias, cedidas unicamente pelo Laboratório de Anatomia
Patológica de Bauru (ANATOMED).

4.3 VARIÁVEIS DO ESTUDO
O presente estudo foi limitado aos casos com diagnóstico anatomopatológico
de carcinoma espinocelular, registrados no Laboratório de Anatomia Patológica de
Bauru (ANTOMED), não tendo acesso aos prontuários para a obtenção de dados
como gênero, idades, e outras informações como etilismo ou não, tabagismo ou não,
dentre outros.

4.4 ANÁLISES MICROSCÓPICAS
Para as análises microscópicas de cada espécime tumoral, baseou–se
inicialmente no diagnóstico da ANATOMED, no qual as lâminas coradas pela técnica
de Hematoxilina e Eosina (HE) foram analisadas histologicamente por dois
examinadores, previamente calibrados, para padronização da análise de forma
subjetiva quanto à quantificação do processo inflamatório encontrado em cada
lâmina. Posteriormente, foram realizadas as análises das lâminas correspondentes
a cada caso, marcadas por imunoistoquímica, nas quais houve a quantificação dos
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índices de angiogênese, por meio do marcador CD105, seguindo as especificações
do fabricante. A confecção das lâminas de imunoistoquímica foi feita pelo Instituto de
Anatomia Patológica de Bauru (ANATOMED).
4.4.1 Avaliação do processo inflamatório nas lâminas coradas pela
técnica de Hematoxilina e Eosina (HE)
O processo inflamatório foi classificado como pouco, moderado e intenso
através das lâminas coradas com hematoxilina e eosina (HE).
Neste trabalho, esta classificação da intensidade do processo inflamatório foi
determinada através da utilização do método visual subjetivo para quantificar a
presença de infiltrado inflamatório, sem auxílio de qualquer dispositivo, onde dois
observadores independentes procederam à leitura das lâminas e coleta dos dados.
Essa avaliação foi realizada visualmente de forma panorâmica em cada lâmina.
Somente quando houve a concordância de ambos se estabeleceu a divisão dos
grupos em grupo I com pouco, grupo II com moderado e grupo III com intenso
infiltrado inflamatório.
4.4.2 Técnica Imunoistoquímica
A marcação imunoistoquímica para avaliar a quantificação de vasos
neoformados (angiogênese) foi com o marcador CD105, realizada de acordo com a
técnica da imunoperoxidase, seguindo as especificações do fabricante e a
metodologia utilizada no Instituto de Anatomia Patológica de Bauru (ANATOMED),
como descrita a seguir:
 Os cortes microscópicos de 4µm de espessura das lesões de
carcinoma espinocelulares de boca foram obtidos a partir dos blocos
de parafina originais, colocados em lâminas de vidro do tipo
silanizadas (25 X 75 X 1mm, Superfrost Plus Easypath) e fixadas em
estufa a 65º por 24 horas;
 em seguida, realizou-se a desparafinização através da imersão, por
três vezes, em temperatura ambiente por 10 minutos cada e, em
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seguida, foram submetidas a quatro imersões em álcool absoluto por
30 segundos cada e, na sequência, procedeu-se à lavagem das
lâminas em água corrente e destilada;
 a recuperação antigênica foi realizada por meio da incubação dos
espécimes tumorais em solução de tampão e colocados numa panela
de pressão (Pascal S2800, Dako), preenchida com 450ml de água
destilada. A seguir, a temperatura da panela foi regulada à 118ºC por
2 minutos e as lâminas foram fervidas. A solução de tampão, a
temperatura e o tempo utilizados na recuperação antigênica foram
determinados de acordo com as instruções do fabricante do anticorpo
utilizado (Tabela 1);
Tabela 1 – Anticorpo e protocolo de reação imunoistoquímica

ANTICORPO
(Clone)

Diluição

CD105
(4G11)
(NOVOCASTRA)

1:100

Recuperação
antigênica
Citrato pH 6,0
118ºC/2min

Anticorpo
secundário
Kit-ADVANCE HRP

 as lâminas foram retiradas da panela e aguardou-se seu resfriamento
por 40 minutos. Em seguida, realizou-se a lavagem das lâminas em
água destilada por duas vezes;
 realizou-se também o bloqueio da peroxidase endógena, mediante a
incubação dos cortes teciduais em solução de 3% Peróxido de
Hidrogênio (H2O2 – 30v) durante 15 minutos. Em seguida, procedeu-se
à lavagem das lâminas em água corrente e destilada;
 através da utilização de uma bandeja de coloração em câmara úmida,
(EasyPath®, Erviegas), as lâminas foram dispostas lado a lado e, com
o auxílio de um sugador, retirou-se o excesso de água dos cortes e as
amostras foram, então, delimitadas com caneta hidrofóbica (Dako Pen
S2002, Dako);
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 procedeu-se a lavagem da lâminas em solução salina tamponada com
fosfatos (PBS = Phosphate Buffered Saline) a 10mm e pH7,2;
 realizou-se a incubação “overnight” com o anticorpo CD105, por 18
horas a 4ºC. As especificações e diluições de cada anticorpo foram
detalhadas na tabela acima (Tabela 1);
 após incubação, as lâminas foram mantidas em temperatura ambiente
por 10 minutos;
 procedeu-se à lavagem da lâminas em tampão PBS, pH 7,4 com duas
trocas;
 seguiu-se à incubação com o anticorpo secundário como especificado
na Tabela 1 e detalhado a seguir:
 Kit-ADVANCETMHRP
Califórnia,

EUA):

(Complexo
inicialmente,

AB,

Carpinteira,

incubação

com

ADVANCETMHRP Link, por período de 30 minutos em
temperatura ambiente e lavagem por duas vezes com
PBS,

pH

7,4,

seguindo

a

incubação

com

TM

ADVANCE HRP Enzime por 30 minutos
 procedeu-se à lavagem das lâminas em PBS, pH 7,4;
 procedeu-se daí a visualização da reação antígeno-anticorpo, através
da incubação com a solução de 3'3 diaminobenzidina (DAB) (DAKO),
por 5 minutos ao abrigo da luz;
 os cortes microscópicos dos tumores foram lavados em água destilada
e, em seguida contra corados com hematoxilina de Harris por 5
minutos;
 os cortes contendo os fragmentos teciduais foram lavados em água
corrente e destilada e, em seguida, desidratados em concentrações
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graduais de álcool (80%, 95% e absoluto), mergulhados em solução de
xilol e montados com a utilização de resina sintética (Entella Neu,
Merck) e lamínulas;
 o anticorpo foi incluído em um controle positivo de amígdala humana
na coloração imunoistoquímica, realizadas para CD105, apenas para
padronização.

Figura 2 - Corte microscópico do front de invasão tumoral de carcinoma espinocelular utilizado como
controle positivo interno. Detalhes em maior aumento da imunoexpressão para o anticorpo
anti-CD105 em vasos sanguíneos
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4.4.3 Avaliação da expressão imunoistoquímica do CD105
A avaliação da expressão imunoistoquímica do anticorpo anti-CD105, nos
carcinomas espinocelulares de boca, foi realizada por meio de um sistema
computadorizado de captura de imagens na região do front de invasão tumoral. Dez
campos microscópicos foram capturados para cada espécime tumoral a partir de
uma câmera de alta resolução (AxioCam MRc, da marca ZEISS), acoplada a um
microscópico óptico binocular (Axiostar HBO plus 50/AC (Carl Zeiss, Alemanha)
contendo uma objetiva de 40x. A câmera apresentava-se conectada a um
microcomputador contendo um programa de aquisição e análise de imagens
Axiovision Rel. 4.6 (Carl Zeiss, Alemanha, Figura 3A e B). Cada campo microscópico
capturado pelo programa correspondia a uma área de 93.992,05µm².
O número de campos microscópicos obtidos por carcinoma espinocelular foi
de dez campos sequenciais na região de front de invasão tumoral, tomando-se
cuidado para que nenhum vaso fosse repetido por campo.
A expressão imunoistoquímica do CD105 pelos vasos neoformados foi
avaliada por dois examinadores, sem o conhecimento da classificação quanto ao
processo inflamatório dos espécimes e sem o conhecimento prévio dos dados
coletados do outro colega. Cada colega preencheu a tabela demonstrada abaixo
para futura a análise estatística. (Figura 4)
Foi considerada positiva a marcação de todos os vasos que exibiram
coloração acastanhada em seu endotélio de forma bem definida.

A

B

Figura 3 - Avaliação da expressão imunoistoquímica do anticorpo anti-CD105 nos carcinomas
espinocelulares de boca. A - Obtenção das imagens através do Programa Axiovision Rel.
4.6. B - Imagens analisadas quanto à quantificação da densidade microvascular
intratumoral (MVD)
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Figura 4- Recorde da tabela utilizada para coleta da contagem dos vasos sanguíneos

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para comparar o número médio de vasos na expressão do CD105 entre os
carcinomas classificados com pouco, moderado e muito infiltrado inflamatório na
quantificação da neovascularização tumoral, foi utilizada a Análise de Variância e do
Teste de Turkey.
Para a análise foi considerado um nível de significância P- valor 0,05 (5%).

4.6 REGISTROS FOTOGRÁFICOS
As fotomicrografias apresentadas neste trabalho foram obtidas através do
microscópico óptico binocular Axiostar HBO plus 50/AC (Carl Zeiss, Alemanha), em
objetivas de 40x, acoplada a um microcomputador que captura as imagens por meio
do programa Axiovision Rel. 4.6 (Carl Zeiss, Alemanha).

4.7 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ètica em Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo, em reunião dia
14/04/2014, sob o número CAAE 23528214.6.0000.5417, conforme declaração
anexa. (Anexo 2)

5 RESULTADOS
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5 RESULTADOS

5.1 CASUÍSTICA

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão previamente
mencionados, selecionou-se para a realização desta pesquisa um total de 54
lâminas com diagnóstico de carcinoma espinocelular sendo todos com localização
bucal. A partir daí as lâminas foram classificadas em três grupos de acordo com o
processo inflamatório encontrado: pouco processo inflamatório, moderado processo
inflamatório e intenso processo inflamatório.

5.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA

Das 54 lâminas 05 corresponderam ao grupo II sendo representados por 9%
da amostra da pesquisa, 15 ao grupo III representando 28% e 34 ao grupo IV
representando 63%. (Gráfico 1)

Gráfico 1 – Gráfico representando a porcentagem da amostra trabalhada em cada grupo
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Todo o material foi analisado em microscópico de luz, usando inicialmente o
aumento de 100X para identificação do corte; 200X para delimitação dos campos
que foram estudadas as alterações inflamatórias no front de invasão tumoral e um
aumento de 400X para as lâminas com marcação da imunoistoquímica com a
expressão do marcador CD105.
Os cortes representativos de cada espécime tumoral corados pela técnica de
Hematoxilina e Eosina (HE) foram analisados somente para a quantificação do
processo inflamatório no front de invasão tumoral (Figura 5). Já os cortes com a
técnica de imunoistoquímica com expressão do marcador CD105 foi utilizando para
a contagem dos vasos neoformados (Figura 6).

Figura 5 - Fotomicrografia em HE representativos de carcinoma espinocelular de boca (400X). Onde
foi avaliado a quantificação do processo inflamatório
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Figura 6 - Fotomicrografia representando a imunoistoquímica para o anticorpo CD105 em carcinoma
espinocelular de boca (400X)

5.2.1 Classificação do processo inflamatório

A classificação dos grupos de acordo com o processo inflamatório foi
realizada através dos cortes de lâminas coradas em Hematoxilina e Eosina (HE) de
forma subjetiva onde foram classificados de Grupo I – pouco infiltrado inflamatório
(Figura 7), Grupo II – moderado inflamatório (Figura 8) e Grupo III intenso infiltrado
inflamatório (Figura 9).
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A

B

C
Figura 7 - Fotomicrografia representando o Grupo I fotografado com a coloração em HE – A) com
objetiva de 2,5X; B) com objetiva se 10X e C) com objetiva de 40X
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A

B

C
Figura 8 - Fotomicrografia representando o Grupo II fotografado com a coloração em HE - A) com
objetiva de 2,5X; B) com objetiva 10X e C) com objetiva de 40X
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A

B

C
Figura 9 - Fotomicrografia representando o Grupo III fotografado com a coloração em HE - A) com
objetiva de 2,5X; B) com objetiva de 10X e C) com objetiva de 40X
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5.2.2 Avaliação da expressão do anticorpo CD105

A expressão do marcador CD105 foi detectada nos vasos sanguíneos das
lâminas das biópsias dos carcinomas espinocelulares de boca. As marcações
observadas variaram em intensidade entre as lâminas (amostras) e também dentro
de uma mesma lâmina, de fraca a forte. Foram considerados positivos todos os
vasos sanguíneos que exibiram coloração acastanhada estando bem delimitado sua
parede, independente da intensidade de marcação. Em algumas situações foram
observadas marcações de células epiteliais neoplásicas.
Cada lâmina foi fotografada em dez campos diferentes de forma aleatória com
aumento de 400X seguindo o front de invasão tumoral, onde foi feita a contagem dos
vasos neoformados. (Figura 10 e 11)

Campo 1

Campo 3

Campo 2

Campo 4

Figura 10 – Fotomicrografia representando a imunoistoquímica com o anticorpo CD105 em
carcinoma espinocelular de boca, com imagens de uma única lâmina contendo 10
campos diferentes fotografados com objetiva de 40 para a contagem dos vasos
sanguíneos.
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Campo 5

Campo 6

Campo 7

Campo 8

Campo 9

Campo 10

Figura 11 – Fotomicrografia representando a imunoistoquímica com o anticorpo CD105 em
carcinoma espinocelular de boca, com imagens de uma única lâmina contendo 10
campos diferentes fotografados com objetiva de 40 para a contagem dos vasos
sanguíneos.
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Foi observada maior quantidade de vasos sanguíneos marcados pelo CD105
nos grupos classificados com maior intensidade de processo inflamatório quando
comparado com os de menor intensidade, apesar do número da amostra ser de
diferentes entre os grupos. Na tabela abaixo podemos avaliar o total de lâminas
selecionadas para cada lâmina, a soma dos vasos sanguíneos corados pelo CD105
em todos os campos estudados em cada grupo e a média dos mesmos. (Tabela 2)
(Gráfico 2)

Tabela 2 - Distribuição dos valores correspondentes ao número de vasos avaliados nos carcinomas
no Grupo I, Grupo II e Grupo III utilizando a técnica da imunoistoquímica para identificação
e contagem dos vasos sanguíneos, com a média e resultado estatístico

Total de lâminas
Total de nº de vasos encontrados
Média
DP

Grupo I
5
144
2,7

Grupo II
15
540
3,9

Grupo III
34
1613
5,323529

1,440486073

1,901127458

1,740265

Gráfico 2 - Gráfico de colunas representando a média e a soma total de vasos encontrados em cada
grupo estudado

Durante a contagem dos vasos sanguíneos foi observado maior quantidade
nos grupos de maior intensidade quando comparado com os grupos de menor
quantidade.
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5.2.3

Correlação

entre

processo

inflamatório

e

o

marcador

imunoistoquímico
Foi

detectada

uma

diferença

estatisticamente

significante

de

vasos

sanguíneos em maior quantidade onde se observou maior quantidade de processo
inflamatório quando comparado com o grupo de menor quantidade de processo
infamatório. Para estabelecer o coeficiente de correlação significantemente positivo
foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, onde se obteve um valor
R=0,48 e p-level = 0,000176.
Foi realizado também um teste de comparação múltipla entre os 3 grupos
através da Análise de variância (comparação das três médias) e teste de Tukey
descritos na Tabela 3 onde se observou diferença entre os grupos I e III e os grupos
II e III, porém entre os grupos I e II não houve diferença significativa entre os grupos
eles.
Tabela 3 - Comparação entre os três grupos: I, II e III através do Teste de Tukey

Descrição de média geral
Grupo I
Grupo II
Grupo III

Grupo I
2,700000

Grupo II
3,900000
0,392624

Grupo III
5,323529
0,008709
0,031998

GRUPO I

Gráfico 3 - Gráfico de colunas do grupo I - pouco processo de infiltrado inflamatório com a expressão
encontrada dos vasos sanguíneos marcado pelo CD105
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GRUPO II

Gráfico 4 - Gráfico de colunas do grupo II - moderado processo de infiltrado inflamatório com a
expressão encontrada dos vasos sanguíneos marcado pelo CD105

GRUPO III

Gráfico 5 - Gráfico de colunas do grupo III - intenso processo de infiltrado inflamatório com a
expressão encontrada dos vasos sanguíneos marcado pelo CD105
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Há evidências de que o risco aumentado para transformação maligna em
determinados tecidos tem relação com a inflamação associada a danos no ácido
desoxirribonucléico (DNA) e à alteração na arquitetura do tecido pela ativação de
células e componentes do estroma capazes de influenciar a sobrevivência,
crescimento, proliferação e diferenciação celular. (MONGNETTI et al., 2006)
Segundo WIRCHOW existe uma íntima relação entre a inflamação crônica e o
câncer já sugerido por Galeno desde 180.D.C, onde defendem a idéia que lesões
cancerígenas aproveitam do desequilíbrio do mecanismo natural de defesa, para
invadir o organismo e levá-lo à morte; ou seja, os mediadores químicos da
inflamação, fazem jogo duplo, desempenhando papel nocivo no aparecimento e
desenvolvimento das lesões cancerígenas sendo que o excesso da produção de
mediadores da inflamação produzido pelas células cancerígenas, acarretam o
bloqueio do suicídio celular (apoptose) geneticamente programado.
Para que possam proliferar, as células malignas dependem não só de
suprimir a resposta imune tumoral do hospedeiro, mas também da formação de
novos vasos sanguíneos. Deste modo, tem se sugerido que angiogênese e
tolerância imune tumoral estão intimamente relacionadas e cooperam para sustentar
o crescimento e disseminação neoplásica. (FACCIABENE et al., 2011).
A angiogênese é um processo dinâmico caracterizado pelo desenvolvimento
de novos vasos sanguíneos a partir da divisão ou migração da vasculatura préexistente sendo essencial em uma série de mecanismos fisiológicos e patológicos
sediados na cavidade bucal. Neste contesto, várias pesquisas tem sido conduzidas
buscando detalhes sobre a participação da angiogênese nos tumores em virtude da
mesma fornecer um grande aporte nutricional às células neoplásicas proliferantes,
bem

como

estabelecer

condições

favoráveis

à

disseminação

metastática

(FOLKMAN, 1995; SCHIMMING et al., 2004; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005,
SOARES, 2007, SOUZA; FREITAS; MIRANDA, 2007; CORTEZE NETTO et al.,
2008).
Ela é considerada um requisito não só para o crescimento tumoral
continuado, mas também para metástase. Sem acesso à vascularização, as células
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tumorais não podem se disseminar para locais a distância. (CORTEZE NETTO et al.,
2008).
Em decorrência das diferentes recomendações de técnicas destinadas à
quantificação da angiogênese (WEIDNER; SAMPLE; FOLKMAN, 1991; PAZOUKI et
al., 1997; MAEDA et al., 1995) procedeu-se, inicialmente, uma avaliação da MVD,
MVC e MVV e constatou-seque a MVC foi o método, de obtenção

do índice

angiogênico, mais simples, efetivo e de fácil aplicabilidade encontrado para análise
da angiogênese de tumores de cabeça e pescoço (MAEDA et al, 1995; FRIDMAN et
al., 2000; FREITAS et al., 2005; SOUZA; FREITAS; MIRANDA, 2007). Todavia,
Fridman et al. (2000) sugerem que essas técnicas deve ser mais bem estudada e
otimizada, antes de ser utilizada na rotina para determinação prognóstica nos mais
variados tipos de cânceres humanos.
Os autores são conflitantes na indicação do marcador imunoistoquímico que
oferece melhores resultados na avaliação da angiogênese, porém de acordo com
Martone et al. (2005), Chien et al. (2006), Chuang et al. (2006), Kyzas, Agnantis e
Stefanou (2006), Taskiran et al. (2006), Nikiteas et al. (2007), Soares et al. (2007) e
Corteze Netto et al. (2008) o CD105 é um excelente anticorpo de eleição na
avaliação da angiogênese. Por outro lado, Traweek et al. (2003), Guttman et al.
(2004) e Ascani et al. (2005) recomendam para análise de vascularização o CD34,
por acreditarem ser o marcador mais eficaz para vasos e células endoteliais.
Em

um

estudo

realizado

por

Cortezze

Netto

et

al.

(2008)

em

oligodendrogliomas, verificou que pela avaliação da angiogênese pela MVD o CD34
e o CD105 revelaram-se serem bons marcadores endoteliais, contudo somente o
CD105 mostrou-se eficaz como possível fator e prognóstico e alvo para terapêutica
anti-angiogênica nas referidas lesões estudas.
No estudo de Duff et al. (2003) a decorrência do mecanismo de ação do
CD105 vem sugerindo a sua aplicabilidade clínica como um dos critérios de
diagnóstico e para avaliar a progressão e identificar ao risco de recorrência e
metástase que determina neoplasia apresenta e, com isso predizer a resposta do
tratamento mensurar a taxa de sobrevida de muitos pacientes.
Com isso, no estudo realizado, optou-se em avaliar a quantificação dos vasos
sanguíneos com a expressão imunoistoquímica do marcador angiogênico CD105
(endoglina), por estarmos mais interessados em vasos neoformados.
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Foi avaliada a quantidade do processo inflamatório, correlacionando com o
índice de formação da angiogênese no front tumoral, através da imunoistoquímica
do anticorpo CD105. Este marcador é conhecido na literatura por marcar apenas
vasos sanguíneos recém-formados. Realmente foi encontrada a expressão deste
marcador nos vasos sanguíneos de pequeno calibre, e também detectada a
presença de alguns vasos que não expressavam este marcador, sugerindo que se
trata de vasos sanguíneos quiescente do tecido.
Ao analisar os resultados nos três grupos II, III e IV, nas lâminas coradas com
o marcador CD105, notou-se que a quantidade de vasos corados no grupo IV foi
maior que quando comparada com o grupo II. Isto nos leva a concluir que a
neoformação vascular acontece em maior quantidade de vasos sanguíneos onde há
maior quantidade de células inflamatórias, ou seja, os resultados encontrados nesta
pesquisa sustentam que onde há maior quantidade de processo inflamatório irá
encontrar maior quantidade de vasos neoformados, mostrando assim uma
relevância no estudo da neoformação vascular, como também a tendência
apresentada na literatura de considerar importante a participação de fatores
angiogênicos na patogênese dos carcinomas. Essa diferença de quantidade de
vasos também foi encontrada nos grupos III e IV, porém não se encontrou diferença
estatística quando nos grupos II e III.
Neste trabalho foi encontrada uma correlação positiva como esperado entre a
presença de maior quantidade de vasos sanguíneos, onde o infiltrado inflamatório foi
classificado com maior intensidade, sendo estatisticamente encontrado um
coeficiente de correlação positiva significante (0,48).
Pelo teste de Tukey houve diferença entre os grupos II e IV e o grupo III e IV,
porém entre os grupos II e III não houve diferença estatística. A ausência de
diferença significativa entre o grupo II e III pode ser pela quantidade da amostra
selecionada, como o trabalho foi realizado através de uma amostra de 80 lâminas
obtidas de forma aleatória e a partir daí feito o processo de exclusão totalizando 54
lâminas para a pesquisa.
Observou-se na amostra estudada que a expressão imunohistoquímica do
anticorpo anti CD105 nos carcinomas foi restrita ao citoplasma das células
endoteliais de revestimento e aos agrupamentos de células endoteliais proliferantes
que não formavam lúmen sendo, dessa forma, congruentes com os trabalhos que
afirmam ser o CD105 anticorpo com afinidade por epítopos específicos de células
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endoteliais (MARTONE et al., 2005; SOARES et al., 2007; YANG et al., 2006;
CORTEZE NETTO et al, 2008).
Nos estudos de Amar et al. (2002), onde avaliaram a densidade microvascular
de carcinomas de língua, através da imunoistoquímica empregando o anticorpo antiCD34, não houve relação significativa entre a densidade microvascular no tumor
primário e as variáveis histológicas avaliadas (grau de diferenciação, padrão de
invasão, infiltrado inflamatório, necrose e desmoplasia).
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Os resultados deste estudo sugerem uma correlação positiva entre a
presença de maior quantidade de vasos sanguíneos no front de invasão tumoral,
onde se encontra maior quantidade de células inflamatórias, quando comparado
com áreas de menor quantidade de processo inflamatório.
Por se saber que a angiogênese é um processo caracterizado pelo
desenvolvimento de novos vasos sanguíneos, que vão fornecer um grande aporte
nutricional ao crescimento das células neoplásicas proliferantes, várias pesquisas
tem sido conduzidas buscando mais detalhes sobre a participação delas nessas
lesões. Nesse sentido, observou-se que o CD105 vem se apresentando como um
dos biomarcadores sensíveis e específicos para a avaliação da densidade
microvascular (MVD), além de ter uma boa imunomarcação forte para vasos ao
redor de tumores. Com isso, observa-se um avanço no conhecimento sobre essas
neoplasias, onde esses conhecimentos podem, no futuro, gerar uma melhora da
sobrevida e da qualidade de vida dos portadores dessas neoplasias.
Contudo, nossos resultados com o CD105, não diferem da maioria dos
autores, que acreditam na influência dos mediadores da inflamação na neoformação
vascular. Diferente de nossa dúvida inicial de que a neoformação vascular pudesse
talvez ser influenciada somente pelas células neoplásicas.
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