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RESUMO

LEITÃO, GM. Osteopontina como marcador de resposta à radioterapia e
quimioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço localmente
avançado [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2008. 82p.
INTRODUÇÃO: Osteopontina (OPN) é uma glicoproteína presente em
tecidos e fluidos orgânicos e envolvida em vários processos patológicos que
incluem inflamação, proliferação celular, invasão da matriz extracelular,
progressão tumoral e metástase. Em pacientes (pts) portadores de
carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (CECCP), OPN tem sido
associada a uma maior agressividade tumoral e empregada como marcador
prognóstico. Nós investigamos o valor prognóstico e preditivo da OPN sérica
em pacientes portadores de CECCP tratados de forma uniforme.
MÉTODOS: Estudo longitudinal prospectivo de 47 pts portadores de CECCP
localmente avançado e irressecável submetidos

à quimioterapia e

radioterapia. OPN sérica foi determinada pelo método ELISA (kit 1 com17
pts e kit 2 com 30 pts) com coleta realizada antes e após o término do
tratamento e estudada a relação entre OPN, categorizada como alta ou
baixa em relação ao valor mediano, e as características clínico-patológicas,
resposta ao tratamento, sobrevida global (SG) e sobrevida livre de
progressão (SLP). RESULTADOS: A OPN sérica mediana dos pacientes
determinada pelo kit 1 (em ng/ml) foi de 2,1 e 1,9 pré e pós-tratamento,
respectivamente; no kit 2 (em ng/ml) foi de 69,5 e 87,9 pré e pós-tratamento,
respectivamente. Pacientes portadores de tumores de orofaringe foram mais
freqüentemente associados a baixos níveis séricos de OPN pós-tratamento,
em comparação com outros sub-sítios (p=0,03). Observada tendência à
associação entre os valores séricos baixos de osteopontina pós-tratamento e
a resposta tratamento (p=0,06). Houve associação entre os valores elevados
da osteopontina pós-tratamento e menor SLP (p=0,09, log rank), com

medianas de 11,9 meses e 14,5 meses, conforme valores séricos de OPN
pós-tratamento altos e baixos, respectivamente. Não houve associação dos
valores séricos de OPN pré e pós-tratamento e a SG (p=0,19 e p= 0,10,
respectivamente). CONCLUSÃO: Neste grupo de pacientes portadores de
CECCP, sugere-se que OPN sérica baixa após a quimioradioterapia
associa-se à resposta ao tratamento e melhor SLP.
Descritores: Osteopontina, carcinoma de células escamosas, câncer de
cabeça e pescoço, quimioradioterapia.

SUMMARY

LEITÃO, GM. Osteopontin as a marker of response to chemotherapy and
radiotherapy in patients with locally advanced head and neck cancer
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2008. 82p.
INTRODUCTION: Osteopontin (OPN) is a glycoprotein present in tissues
and body fluids involved in several pathological processes that include
inflammation, cell proliferation, invasion of the extracellular matrix, tumor
progression and metastasis. In head and neck squamous cell carcinoma
(HNSCC) patients, OPN has been associated with greater tumor
aggressiveness and used as a prognostic marker. We investigated the
prognostic and predictive value of plasma OPN in homogeneously treated
(HNSCC) patients. METHODS: Longitudinal prospective study of 47 patients
with locally advanced and inoperable HNSCC treated with exclusive platin
based concomitant chemoradiotherapy. Plasma OPN was determined by
ELISA (n=14 kit I, n=32 kit II) pre and postreatment and correlated with tumor
response, overall survival (OS) and progression-free survival (PFS).
RESULTS: Median OPN levels in ng/ml were 2,1 and 1,9 pre and
postreatment, respectively, by kit I and 69,5 and 87,9 by kit II. Patients were
categorized as OPN low or high, using the median as a cut-off point. Patients
with oropharynx tumors, as compared to other subsites, were more
frequently categorized as low OPN (p = 0,03). A low postreatment OPN level
was associated with tumor response (p = 0,06) and a high postreatment OPN
level was associated with poor PFS, 11.9 vs. 14.5 months (p=0.09, log rank).
Mean OS was 16.2 and 13.7 months in low and high postreatment OPN pts,
respectively (p=0.10, log rank). CONCLUSIONS: In this group of HNSCC
patients, it is suggested that a low plasma OPN after chemoradiotherapy is
associated with a lower response rate and a worse PFS.
Keywords: Osteopontin, squamous cell carcinoma, head and neck cancer,
chemoradiotherapy.
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INTRODUÇÃO

O carcinoma de cabeça e pescoço é a quinta doença maligna mais
freqüente no mundo

(1)

e tem grande importância em nosso meio devido sua

grande morbidade potencial e alta mortalidade relativa. Os carcinomas
epidermóides de cabeça e pescoço (CECCP) compreendem mais de 90%
dos casos, e os sítios anatômicos do trato aéreo-digestivo superior
acometidos compreendem a cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato
duro, língua, soalho da boca), orofaringe (tonsilas, palato mole, base da
língua), nasofaringe, hipofaringe, fossa nasal e seios paranasais, laringe e
glândulas salivares. Destes, a cavidade oral é o sítio mais freqüente. No
mundo, a incidência dos carcinomas de cabeça e pescoço permaneceu
estável durante a última década com 500 mil casos novos por ano. A taxa de
mortalidade também segue estável, estimada em 5% dos casos de morte
por neoplasia por ano

(2)

. A idade mediana ao diagnóstico do CECCP é de

60 anos, mas a incidência destas neoplasias em adultos jovens com idade
inferior a 40 anos parece ter aumentado. A razão entre homens e mulheres é
de 1,5: 1, todavia esta razão tem-se mostrado em declínio nos últimos anos
(3).

No Brasil, as estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA)

(4)

indicam que tenham ocorrido 6539 óbitos por câncer de boca, orofaringe e
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laringe, representando 5,77% dos óbitos por câncer no ano de 1999. A
estimativa para 2002 é de que tenham ocorrido 11.000 casos novos de
câncer de boca, com 3.400 óbitos. As características clínicas da doença na
população brasileira são distintas quando analisadas em comparação às da
população norte-americana, estando relacionada a um maior consumo de
álcool e tabaco, doença mais avançada à apresentação e alta taxa de
aparecimento subseqüente de um segundo tumor primário (5) (6).
A distribuição dos fatores de risco varia consideravelmente nas
diferentes populações, o que torna a epidemiologia do câncer de cabeça e
pescoço extremamente complexa devido à natureza poligênica atribuída a
esta entidade, bem como ao grande número de agentes ambientais
potencialmente relacionados. Os principais fatores de risco associados ao
CECCP são o consumo de álcool e uso do tabaco, com aproximadamente
90% dos casos ocorrendo após a exposição a estes agentes

(7).

Fatores

ocupacionais, exposição à radiação, deficiências nutricionais e agentes
infecciosos representam os fatores mais relevantes na carcinogênese, em
associação com consumo de álcool e tabaco.
O processamento do tabaco origina cerca de 300 compostos com
potencial carcinogênico: hidrocarbonetos aromáticos, nitrosaminas tabacoespecíficas e as aminas aromáticas que podem causar dano ao DNA pela
ação das enzimas oxidativas

(8)

. O uso de álcool também é um importante

promotor da carcinogênese e contribui como fator importante em mais de
75% dos casos de CECCP. O consumo excessivo de álcool pode contribuir
inclusive para o surgimento de deficiências nutricionais, o que aumenta a
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suscetibilidade a carcinógenos e a supressão imunológica, parecendo ter
efeito no risco independentemente do uso do tabaco.
Certas viroses têm sido associadas ao CECCP, sendo a infecção
pelo vírus Epstein-Barr (EBV) e o papilomavírus humano (HPV) os mais
estudados na associação com a carcinogênese destes tumores. O EBV
parece estar associado à maioria dos carcinomas de nasofaringe, e o HPV
(mais comumente o tipo 16) é associado a aproximadamente 50% dos
carcinomas de orofaringe, além de também poder estar associado à etiologia
dos carcinomas epidermóides originados no trato sinonasal (3) (9).
Avanços recentes em determinar a identidade e função dos eventos
moleculares envolvendo a patogênese do CECCP têm levado pesquisadores
ao desenvolvimento de novos métodos para rastreamento, prevenção e
terapia, principalmente nos últimos anos, com o crescente conhecimento das
bases genéticas e moleculares das neoplasias e do domínio tecnológico.
Apesar dos recentes avanços no tratamento, a taxa de sobrevida
em 5 anos do CECCP melhorou muito pouco na última década

(10)

em parte

porque, de acordo com metanálise, cerca de 50% dos pacientes apresentam
recidiva da doença

(11)

. Além disso, pacientes nos estádios iniciais I e II,

curados com cirurgia e posterior radioterapia, apresentam uma alta
probabilidade (20% cumulativo) de desenvolver um segundo tumor primário
de trato aéreo-digestivo superior. Infelizmente, na maioria dos casos (cerca
de 60%) o diagnóstico é feito em estágios mais avançados da doença
(estágios III e IV) (11).
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A falha ao tratamento cirúrgico, radioterápico e quimioradioterápico
para câncer de cabeça e pescoço é atribuída a vários fatores, tais como
idade, sexo, localização do tumor primário, estágio TNM e grau histológico
que, embora possam auxiliar na decisão terapêutica, não têm valor
prognóstico absoluto

(12)

. O mais acurado dado prognóstico para recidiva, no

momento, é o estágio linfonodal. Como a maioria dos pacientes apresenta
estágio avançado ao diagnóstico, o comprometimento linfonodal não é
discriminante exclusivo. Tal fato levou a comunidade científica à procura de
biomarcadores como indicadores de prognóstico em CECCP, que
funcionaria como marcador tumoral facilitador na avaliação do prognóstico.
Por marcador tumoral entendem-se antígenos de superfície celular,
proteínas citoplasmáticas, enzimas ou hormônios que, facilmente detectadas
no plasma, líquidos orgânicos ou em tecidos (por técnicas imunohistoquímicas), possam ser utilizados como indicadores da presença do
câncer. São geralmente utilizados como teste laboratorial para apoiar o
diagnóstico, determinar a resposta ao tratamento cirúrgico, radioterápico
e/ou combinado (quimioradioterapia) ou para indicar recidiva durante o
período de seguimento dos pacientes.
Entre os vários potenciais marcadores estudados, podem-se citar:
expressão de moléculas de adesão caderina-E, CD44s, CD44v6

(13)

; a

expressão de p53, EGFR, TGF-alfa e ciclina D1 (em carcinoma verrucoso,
hiperplasia verrucosa e carcinoma epidermóide da região de cabeça e
pescoço)

(14)

; expressão do transportador-1 de glicose (em pacientes com
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(15)

; p53 e ciclina D1(em CEC de laringe)
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(16)

,

dentre outros (17).
Além de não se definir nenhum marcador tumoral validado em
neoplasias de cabeça e pescoço, grande parte desses estudos requer
amostra tumoral, tecidos normais, lugares especializados em processamento
de tecidos, estudos imuno-histoquímicos e análise citogenética. Além da
complexidade técnica na reprodução de resultados, custos elevados têm
afastado o uso de tais marcadores no uso clínico rotineiro.
Uma alternativa de marcadores com maior aplicabilidade e
praticidade são as substâncias presentes no soro de pacientes, como o
fragmento de citoqueratina cyfra 21-1 e a molécula de adesão osteopontina,
que têm sido avaliadas e correlacionadas com a transformação e invasão
tumoral em inúmeros estudos avaliando prognóstico e monitorização de
resposta em pacientes portadores de CECCP

(18-31)

. Destas, a osteopontina

(OPN) parece ser o marcador mais promissor.
A osteopontina é uma glicoproteína fosforilada ligadora de cálcio,
capaz de se ligar às integrinas da superfície celular, tendo sido inicialmente
identificada como a principal sialoproteína no tecido ósseo. Possui peso
molecular de aproximadamente 44 kDa, rica em ácido aspártico, ácido
glutâmico e contendo cerca de 30 monossacarídeos, incluindo 10 ácidos
siálicos. O gene da osteopontina está localizado no cromossomo 4q13

(32,33)

.

OPN foi inicialmente descrita por Senger et al em 1979 por análise de
proteínas secretadas por células epiteliais transformadas (34).
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OPN é expressa constitutivamente num número limitado de tecidos
normais tais como rim

(35)

, estando também presente nos fluidos do corpo, e

é abundante nos ossos e outros tecidos mineralizados

(36)

. Sua expressão

encontra-se também elevada em vários tecidos em um número de afecções,
bem como em algumas situações fisiológicas de resposta ao estresse.
A osteopontina tem sido implicada em câncer, respostas imune e
inflamatória

(37,38)

, remodelação vascular

(39)

, doenças renais, lactação,

calcificação e remodelação de tecidos mineralizados. Apesar da diversidade
de expressões teciduais, a função de OPN em muitos destes contextos
permanece pouco conhecida e é assunto de muitas pesquisas. A OPN existe
tanto como uma molécula imóvel da matriz extracelular (ECM) em tecidos
mineralizados, quanto como uma citocina em fluidos corporais; não é parte
significante da matriz extracelular de tecidos não-mineralizados.
A Osteopontina pode interagir com um certo número de receptores,
incluindo as integrinas αν e β1, e também pode ser um ligante de certas
formas variantes de CD44

(33)

. Estes receptores direta ou indiretamente

ativam vias de sinalização celular, permitindo a mediação da OPN nas
interações célula-matriz extracelular e, possivelmente, célula-célula

(40)

. A

OPN possui um sítio protease-sensível que separa os domínios ligados às
integrinas e ao CD44. CD44 é uma família de glicoproteínas transmembrana
com várias formas variantes envolvidas em vários processos biológicos
como de adesão celular, interação célula-célula e célula-matriz extracelular,
incluindo migração celular e metástase (41).
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Isoformas de CD44 estão envolvidas em funções biológicas
diversas: a variante Cd44v7 parece mediar a doença inflamatória intestinal e
a expressão de CD44v6 em células de mieloma múltiplo parece diminuir
adesão no micro-ambiente da medula óssea, por exemplo

(40)

. A presença

de um sítio de clivagem pela trombina sugere que certas funções da OPN
dependem deste processo. Várias isoformas de CD44 são geradas como
splicing alternativo do pré-mRNA e são relatadas como expressos em
diferentes células neoplásicas.
A presença de um sítio de clivagem conservado pela trombina
sugere que certos processos fisiológicos empregando a OPN dependem
desta clivagem. Algumas características moleculares da OPN são
representadas na figura 1 abaixo.

Domínio Aspartato

Transglutaminação

Domínio RGD

Clivagem por trombina

Domínio α9 β1/ α4β1

Ligação ao Cálcio

Domínio ligado à Heparina

Figura 1. Representação de algumas características da proteína OPN. São
indicados os locais de oxigênio-glicosilação e fosforilação que
variam (principalmente a fosforilação) com a origem celular ou
tecidual da proteína. A numeração dos aminoácidos é baseada na
proteína humana, e a seqüência do sinal não está ilustrada (33). O
fragmento terminal COOH se liga ao CD44 e regula vários eventos
celulares. Adaptado de Rangaswami H, et al. 2006 (42) .

Introdução

8

Os possíveis papéis da osteopontina em câncer foram discutidos
por vários autores

(43-46)

. Sugeriu-se que a OPN poderia ter um papel

funcional na doença maligna por meio de estudos nos quais cDNA antisense
de OPN ou ribozimas inibiram as propriedades tumorigênicas ou
metastáticas de vários tipos de células

(47-50)

. Além disso, a transfecção de

OPN cDNA em células epiteliais mamárias de rato foi responsável pelo
aumento da habilidade metastática destas células

(51)

. Estes estudos

sugerem que OPN não está apenas associada com malignidade, mas que
pode também contribuir funcionalmente para o comportamento de células
cancerosas.
Em tumores humanos, a expressão de OPN foi pela primeira vez
demonstrada numa variedade de carcinomas humanos por Brown et al.
(1994)

(32)

. Estes autores encontraram níveis substancialmente maiores do

RNA mensageiro (RNAm) OPN em todos os 14 tumores (seis tumores de
cólon, três de mama, dois de pulmão, um de estomago, um de endométrio e
um de tireóide) quando comparados com o correspondente tecido normal.
Em contraste, dois tipos de tumores benignos (adenomas de cólon de
pacientes com polipose familiar e um leiomioma uterino) tiveram níveis de
mRNA de OPN comparáveis àqueles dos tecidos normais correspondentes.
Células que expressaram OPN localizaram-se preferencialmente no limite da
extensão tumoral e nas áreas próximas de necrose.
Outros estudos mostraram aumento da expressão de RNAm de
OPN, bem como sua proteína, em vários tipos de câncer, incluindo pulmão
(52)

, mama (53) (54), câncer de esôfago (55), câncer gástrico (56), lesões benignas
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gliomas

(57)

, câncer de próstata
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(58)

e

(59)

. Utilizando técnica de imuno-histoquímica, a proteína OPN

presente em tumores foi localizada em macrófagos de alguns tumores, e nas
próprias células tumorais (54) (55).
No sangue, nível elevado de OPN foi detectado em pacientes de
uma variedade de cânceres, incluindo carcinoma de pulmão (52), hepático (43),
de mama

(60)

e próstata

(61)

. A metodologia mais freqüentemente descrita

para quantificar níveis séricos de OPN e usada por vários autores é o
método ELISA de captura, que utiliza uma combinação de anticorpos
monoclonais de ratos e coelhos

(62)

. Utilizando este ensaio, demonstrou-se

numa coorte de 35 mulheres normais (21 pré- e 14 pós-menopausadas)

(63)

um nível mediano de OPN de 47μg/l (intervalo: 22-122μg/l). Constatou-se
que os níveis de OPN não diferiram entre as mulheres pré- e pósmenopausadas, e que não havia mudança significativa nos valores
sanguíneos de OPN individualmente durante o período de 4 semanas. Outro
estudo investigou o valor prognóstico do nível plasmático de OPN no
seguimento de 70 pacientes com câncer de mama metastático, 44 delas
tratadas, sem evidência de doença no momento (grupo controle). Observouse que o nível plasmático mediano de OPN foi 142μg/l (intervalo: 381312μg/l) em mulheres com câncer metastático, contra 60μg/l (intervalo: 15117μg/l) em pacientes do grupo controle, com diferença estatisticamente
significativa (p=0.001). Mais importante, verificou-se que valor elevado de
OPN plasmática estava associado a uma curta sobrevida, quando o nível
sérico dos pacientes foi dividido em alto, médio e baixo (p<0.001). Somando-
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se a isso, o modelo de Cox de medida de risco (hazards) proporcional,
usando OPN sérica como uma variável contínua, mostrou uma associação
entre aumento de OPN e decréscimo de sobrevida (p<0.0001). Assim, o
estudo sugere que OPN plasmática elevada esteja significantemente
associada ao prognóstico desfavorável em mulheres com câncer de mama
metastático (62).
A expressão de RNAm de osteopontina é passível de inibição e a
proteína

pode ser bloqueada com anticorpos ou peptídeos sintéticos. O

receptor CD44 da osteopontina tem sido alvo de diversas estratégias
terapêuticas, incluindo citotoxicidade e abordagem imunoterapêutica. O
receptor integrina αvβ3 contribui não apenas para a disseminação celular do
tumor, mas também para angiogênese e osteólise em metástases ósseas.
Devido ao fato de receptores e ligantes de citocinas que mediam a formação
de metástases serem intensamente expressos no organismo adulto normal e
mais prontamente atingidos pelas drogas do que os alvos intracelulares, eles
podem representar um adequado foco para intervenção terapêutica (26) .
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Células Cancerosas

Inibição da Apoptose

Crescimento
tumoral,
angiogênese e
metástase

Células
Normais
OPN

Ativação de
fatores de
transcrição como
NK-kB e AP-1

Ativação de

Quinases

Síntese e ativação
de quinases e
metaloproteases.
Degradação da
ECM.

Figura 2. Papel da OPN na transformação maligna e progressão tumoral.
OPN ativa diversas quinases oncogênicas e acarreta a ativação
de fatores de transcrição, que por sua vez ativam a expressão
de genes relacionados à inibição de apoptose, degradação de
matriz extracelular e motilidade celular, contribuindo para
imortalização celular e metástase. Adaptado de Rangaswami H,
et al. 2006 (42) .
Em carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço, a importância da
osteopontina pode ser avaliada analisando-se alguns estudos recentemente
publicados. Em um estudo realizado na Universidade do Texas, Houston
(EUA), pelo grupo de Devoll R. E.

(57)

, determinou-se por imuno-histoquímica

a expressão de osteopontina em epitélio normal (n=6), hiperplasia epitelial
(n=4), displasia epitelial (n=28), carcinoma in situ (n=11) e carcinoma de
células escamosas (n=43). As linhagens celulares UMSCC-1, MDA TU 128,
MDA 686LN, SCC4, SCC9, SCC25, CAL 27 e MDA 1483 foram analisadas
quanto à expressão mRNA de OPN por Northern blotting. OPN não foi
detectada em epitélio oral normal. Imunoreatividade intracelular e intercelular
foi vista em 75% das hiperplasias, 57% das displasias, 54% dos carcinomas
in situ e 67% dos carcinomas de células escamosas. UMSCC-1 expressou
elevados níveis de OPN mRNA. Os autores concluem que a proteína OPN é
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detectável em lesões pré-malignas e malignas originadas do epitélio oral e
que a linhagem UMSCC-1 pode ser usada como modelo in vitro de
carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço que expressa osteopontina.
Outro importante estudo teve como objetivo identificar mediadores
moleculares da progressão tumoral do CECCP frente à hipóxia

(31)

. Numa

primeira etapa identificou-se in vitro, por “microarray”, a osteopontina como
candidata a fator prognóstico. Este achado foi validado in vivo pela
determinação, por ELISA, dos níveis plasmáticos de OPN em 15 voluntários,
31 pacientes com mutação do gene VHL (diagnosticados por avaliação
genética) e 54 pacientes com CECCP. Foi realizada uma análise de
regressão, em 49 pacientes pré-tratamento, para identificar fatores que se
correlacionam com pO2 médio do tumor. Os fatores avaliados foram idade,
gênero, anos de tabagismo, estágio do tumor, grau de comprometimento
linfonodal (N), volume tumoral, Hb e OPN. O nível sérico de osteopontina
apresentou forte correlação inversa com o pO2 do tumor medido por
eletrodo intratumoral (p=0.003). Investigou-se a relação entre os níveis de
OPN e a resposta ao tratamento (alguns pacientes foram tratados com
cirurgia

e

radioterapia

adjuvante,

enquanto

outros

receberam

radioquimioterapia definitiva com a cirurgia reservada para terapia de
resgate) em 54 pacientes com CECCP. A média de seguimento foi de 14.4
meses (intervalo: 2-32.2 meses) e todos tiveram uma período de seguimento
de pelo menos 1 ano; 24 pacientes apresentaram recidiva. O tempo médio
para recidiva foi de 6.1 meses e 20 das 24 recidivas ocorreram dentro de 1
ano do tratamento. A taxa de sobrevida livre de doença em 1 ano foi 62%.
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Os pacientes foram agrupados como tendo alto ou baixo nível de OPN
baseados no nível médio de OPN para toda a população de pacientes (OPN
> 450 ng/ml versus ≤ 450 ng/ml). Pacientes com altos níveis de OPN
apresentaram pior controle do tumor quando comparados aos pacientes com
níveis baixos (p=0.005). Outros fatores que pareciam influenciar a taxa de
sobrevida livre de doença na análise univariada com p<0.05 foram: idade,
localização do tumor primário (preferencialmente em orofaringe) e o uso de
quimioterapia. Pacientes com pO2 média do tumor ≤ 10mmHg tiveram uma
taxa de sobrevida livre de doença mais baixa do que com pO2 média
>10mmHg. As taxas de sobrevida livre de recidiva de 1 e 2 anos foram de 57
% e 42 %, respectivamente, para pacientes com pO2 média ≤ 10 mmHg, e
foram de 68 % e 63%, respectivamente, para pacientes com pO2 média
>10mmHg. Entretanto, a diferença não atingiu significância estatística
(p=0.29). Análises multivariadas mostraram que os níveis plasmáticos de
OPN (preferencialmente níveis baixos de OPN, p=0.01) e a localização do
tumor primário (preferencialmente orofaringe, p=0.03) foram os únicos
fatores com relevância estatística para a taxa de sobrevida livre de doença
depois de ajustar para os outros fatores significantes na análise univariada.
Ao final do seguimento, 19 pacientes morreram; 1 de toxicidade relacionada
ao tratamento, 1 de um tumor secundário e 17 de CECCP. A sobrevida geral
de 1 ano foi de 81%. OPN foi um importante fator prognóstico para sobrevida
(p=0.0006). Análises univariadas revelaram que idade, estágio linfonodal,
volume do tumor e níveis de OPN foram fatores prognósticos potenciais para
sobrevida com p<0.05. Análises multivariadas incluindo apenas estes quatro
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fatores significantes revelaram que os níveis de OPN (preferencialmente
baixos níveis, p=0.02) e estágio linfonodal (preferencialmente pacientes N02) constituíram fatores prognósticos significantes para maior sobrevida
(p=0.007). Idade apresentou uma significância média (p=0.06). Dentro de
cada grupo de estágio linfonodal (N0-2 e N3), o maior nível sérico de OPN
também se mostrou um fator prognóstico independente para pior sobrevida.
O mesmo grupo de pesquisadores publicou recentemente uma
atualização do estudo anterior com os 54 pacientes previamente relatados
(64)

em associação com 86 novos pacientes (numa amostra total de 140

pacientes), defendendo a osteopontina sérica pré-tratamento como fator
prognóstico. Os resultados evidenciaram, em um segmento mediano de 46,6
meses, correlação entre os níveis séricos de osteopontina e sobrevida livre
de recidiva (P=0,047), sobrevida global (P=0,019) e sobrevida livre de
evento, seja morte ou recidiva (P=0,023).
É sabido que tumores de cabeça e pescoço com baixa oxigenação
têm pior prognóstico

(65-67)

. A carência de oxigênio torna as células

neoplásicas menos sensíveis a radioterapia e induz ativação de genes que,
em última instância, desenvolvem tumores mais agressivos (68-71) .
Com o intuito de identificar pacientes com elevada hipóxia tumoral e
propor o uso de um agente sensibilizador à radioterapia, um grupo de
pesquisadores dinamarqueses publicou os resultados de um interessante
estudo (72) . Avaliou-se o nível sérico de osteopontina de 320 pacientes antes
do início do tratamento. Destes, 164 pacientes receberam um agente
radiossensibilizante, o nimirazole – já testado em estudo aleatorizado prévio

Introdução 15

(73)

. As taxas de controle local de doença e de sobrevida destes pacientes

foram comparadas com um grupo placebo (n=156). O estudo concluiu que
altas concentrações séricas de osteopontina foram associadas com piores
resultados após radioterapia, mas que pôde ser atenuado com o uso do
nimorazole.
Em recente estudo publicado por Eto et al

(74)

, foi avaliada a

associação de valores elevados de OPN sérica e características clínicas em
um grupo de pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço. Os
níveis de OPN sérica foram determinados pelo método ELISA, com a
mediana de OPN sérica significativamente maior nos pacientes portadores
de CECCP (99.5 ng/ml) do que no grupo controle (55.3 ng/ml). Os níveis
séricos de OPN também foram significantemente maiores em pacientes com
estágios avançados quando comparados aos pacientes com estágios
iniciais, e chamam atenção para a OPN sérica como possível marcador
prognóstico em pacientes com CECCP.
Atenção deve ser dada na interpretação dos valores séricos
absolutos de OPN nos vários estudos publicados. Vordermark et al
apresentaram um estudo com objetivo de avaliar comparativamente os
resultados de dosagens séricas de OPN de 88 pacientes portadores de
câncer de cabeça e pescoço e câncer de colo uterino, realizadas por
reagentes (kits) de método ELISA de diferentes fabricantes

(75)

. Os

investigadores deste estudo concluíram que os níveis séricos de OPN
obtidos por kits de ELISA comercializados devem ser avaliados com
cuidado, com análises comparativas dos resultados realizadas sempre com
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o mesmo kit comercializado e, principalmente, condenam a comparação de
valores absolutos entre estudos. O estudo ainda reafirma que níveis
elevados de OPN em diferentes grupos de pacientes portadores de
neoplasia são encontrados quando comparados aos controles, independente
do tipo comercial de kit ELISA usado.
Até o momento, os estudos publicados que avaliaram o papel da
OPN sérica nos pacientes portadores de carcinoma epidermóide de cabeça
e pescoço sugerem que: (1) o nível sérico de osteopontina pré-tratamento
apresenta relação inversa com o pO2 tumoral; (2) altos níveis de OPN sérica
pré-tratamento estão associados a pior controle do tumor quando
comparados aos pacientes com níveis baixos (pós-radioterapia); e (3) um
maior nível sérico de OPN pré-tratamento também se mostrou um fator
prognóstico independente para pior sobrevida. Entretanto, a população de
pacientes

nestes

estudos

constituía

um

grupo

consideravelmente

heterogêneo, com diferentes estágios clínicos, estadiamento linfonodal e
variadas formas de tratamento realizadas (cirurgia com dissecção cervical ou
não, radioterapia, e associação ou não com quimioterapia). Assim, várias
questões ainda não estão respondidas nesta área.
Baseados nestas questões, nós elaboramos um estudo buscando
avaliar a associação entre os níveis séricos de osteopontina e a sobrevida
(sobrevida global e sobrevida livre de progressão) em uma população mais
homogênea de pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço
localmente avançado, tanto em relação ao estadiamento quanto ao tipo de
tratamento empregado (quimioradiação). Além disso, a avaliação de OPN
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pós-tratamento, não pesquisada nos estudos publicados, poderia fornecer
informações relevantes nesta população, visto que muitos pacientes
recidivam precocemente, a despeito de uma resposta clínica inicial.

Objetivos
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2.

OBJETIVOS

a)

Determinar o nível sérico da osteopontina em pacientes
portadores de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço
localmente avançado antes do início e após o término do
tratamento não-cirúrgico (quimioterapia e/ou radioterapia) e
correlacionar com as características clínico-patológicas;

b)

Correlacionar os níveis séricos da osteopontina dos pacientes
portadores de CECCP determinados antes e após o término do
tratamento com a resposta ao mesmo;

c)

Correlacionar os níveis séricos da osteopontina antes do início
do tratamento com a sobrevida livre de progressão dos
pacientes portadores de carcinoma epidermóide de cabeça e
pescoço localmente avançado.

Métodos
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3.

MÉTODOS

3.1.

População do estudo e seleção da amostra

O estudo consistiu na análise prospectiva de pacientes matriculados
no ambulatório de oncologia clínica do Instituto de Radiologia da FMUSP
(São Paulo – SP) com diagnóstico de carcinoma epidermóide de cabeça e
pescoço (CECCP) irressecáveis ou não operáveis em avaliação inicial
(estudo prospectivo longitudinal), independente de estadiamento clínico, no
período de novembro de 2004 a abril de 2006, após assinatura de
consentimento livre e esclarecido (anexo 1). O projeto foi submetido e
aprovado pela comissão de ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP (anexo 2).
Os pacientes foram incluídos de forma seqüencial à medida que
eram matriculados no serviço, obedecido aos seguintes critérios de
elegibilidade e exclusão:
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Critérios de Inclusão

1. Pacientes portadores de tumores de cabeça e pescoço com
diagnóstico histológico (ou citologia compatível) de carcinoma
epidermóide tratados no HC/FMUSP;
2. Pacientes não submetidos a tratamento cirúrgico inicial
conforme indicação estabelecida pelo departamento de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço da FMUSP (São Paulo – SP):
critério

de

(ir)

ressecabilidade

ou

(in)

operabilidade

empregado (quando aplicável) foi definido pelo médico
assistente do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do
HC/FMUSP

baseando-se

nos

achados

clínicos,

endoscópicos e radiológicos de cada caso.
3. Pacientes portadores de carcinoma de cabeça e pescoço
com sítios primários em: cavidade oral, orofaringe, laringe e
hipofaringe;
4. Performance funcional (PS-ECOG) entre 0 e 2, com
expectativa de vida superior a 3 meses.

Critérios de exclusão

1. Pacientes com metástases à distância no momento da
admissão no serviço de oncologia clínica;
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2. Pacientes portadores de tumores primários simultâneos ou
antecedente pessoal de outra neoplasia maligna;
3. Pacientes com tumores de sítio primário em nasofaringe ou
glândula salivar;
4. Pacientes portadores da síndrome de imunodeficiência
adquirida, co-morbidade grave ou performance funcional
(status funcional – ECOG) acima de 2.

A abordagem radioterapêutica seguiu as orientações da rotina de
tratamento do Serviço de Radioterapia da Divisão de Oncologia do Instituto
de Radiologia do HC/FMUSP (ver abaixo). Os esquemas de quimioterapia e
seguimento clínico utilizados seguem a rotina estabelecida pelo Serviço de
Oncologia Clínica do HC/FMUSP (ver abaixo).
A avaliação de resposta aos tratamentos foi realizada comparandose os estudos radiológicos por tomografia computadorizada antes e após o
término do tratamento, segundo os critérios RECIST - Response Evaluation
Criteria in Solid Tumours

(76)

. Os exames radiológicos (tomografia

computadorizada de pescoço e face, quando aplicável) e demais exames
complementares (nasofaringolaringoscopia, por exemplo) de avaliação de
resposta foram realizados após período de 6-8 semanas do término do
tratamento.
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3.2.

Coletas de Amostras de sangue periférico

A coleta do sangue periférico dos pacientes foi realizada após
assinatura do consentimento esclarecido antes do início e após término do
tratamento indicado. Esta etapa consistiu na coleta de 10 mL de sangue,
coletadas em tubos plásticos, por um acesso venoso periférico sob
condições assépticas. O sangue foi coletado com anticoagulante (EDTA) e
armazenado a 4ºC, por um período máximo de até 16 horas antes de ser
processado para obtenção do plasma. Após a coleta, as amostras eram
encaminhadas ao Laboratório de Oncologia Experimental da Faculdade de
Medicina da USP.
As amostras de sangue eram centrifugadas a 3000rpm, a 4ºC por
10 minutos. O plasma era então coletado e estocado a -80ºC até a análise
de imunoensaio (31) .

3.3.

Análise das amostras pelo método ELISA (Enzyme Linked
Immuno Sorbent Assay)

A osteopontina sérica foi quantificada pelo método de ELISA.
Utilizou-se 2 kits de fabricantes diferentes: o primeiro (kit 1) denominado
TitlerZyme ELISA kit (do fabricante Assay Designs, Ann Arbor-MI, EUA) e o
segundo kit utilizado (kit 2) entitulado Human Osteopontin Assay Kit (L) – IBL
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(fabricado por IBL, Gunma, Japão). A figura 3 ilustra esquematicamente e
de forma resumida o método ELISA utilizado para a quantificação de OPN:
a) cada poço da placa de ELISA foi previamente sensibilizado por
anticorpos para captação da OPN sérica e fornecida pelo fabricante;
b) padrão e amostras de soro foram diluídas com solução tampão
adicionada aos poços; OPN presente nas amostras ficaram ligadas ao
anticorpo formando o complexo antígeno-anticorpo;
c) a placa foi incubada e lavada, para que antígenos nãoespecíficos presentes nas amostras fossem removidos, permanecendo nos
poços a OPN sérica capturada pelo complexo antígeno-anticorpo;
d) anticorpo ligado a uma enzima e que reconhece o complexo
antígeno-anticorpo foi adicionado aos poços;
e) a placa sofreu incubação e lavagem por uma segunda vez, para
que outras moléculas não vinculadas a reação pudessem ser removidas;
f) um substrato incolor foi adicionado aos poços;
g) reação entre a enzima (ligada ao anticorpo) e o substrato
converteu este último em substância colorida;
h) acrescentada uma solução de parada, que encerrou a reação
enzimática;
i) a

intensidade

da

cor

foi

finalmente

estimada

pela

espectrofotometria; a intensidade da cor em cada poço foi diretamente
proporcional à concentração de OPN.
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Figura 3. Esquematização do método ELISA para quantificação de OPN
sérica. (adaptado de Ramankulov A, et al.2007 (77) .
O valor da osteopontina sérica foi determinado em 17 pacientes
utilizando-se o kit 1 (desenvolvido pela Assay Designs – tabelas 5 e 7) e em
30 pacientes pelo kit 2 (comercializado pela IBL – tabelas 6 e 8). Foi
necessária a troca e utilização do kit 2 devido à descontinuidade da venda
comercial do kit 1 por parte dos fabricantes (Assay Designs).

Após a

determinação dos valores, foi calculada a mediana do conjunto de pacientes
e definidos os pacientes que possuíam osteopontina sérica alta ou baixa
conforme o valor ≤ ou > da mediana, respectivamente. Informações
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detalhadas sobre o procedimento experimental de cada kit ELISA
encontram-se na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1. Kits ELISA utilizados para quantificação de OPN no plasma.
Kit 1

Kit 2

Fabricante

TiterZyme ® EIA - Assay
Designs, USA

Human Osteopontin Assay
Kit ® IBL, Japão

Número de poços por placa

96

96

O que o Anticorpo detecta?

Epitopo da OPN1

Epitopo da OPN2

Padrão

2, 4, 8, 16, 32 (µg/L)

Diluição da amostra

Plasma, 1:10

5, 10, 20, 40, 80, 160, 320
(ng/mL)
Plasma, 1:10

Volume final do padrão ou da
amostra

100 µL

100 µL

Incubação I
Lavagem I

1 hora, temperatura ambiente,
no agitador
4 x 400 µL

1 hora, temperatura
ambiente, no agitador
7 x 400 µL

Anticorpo

100 µL

100 µL

Enzima marcadora

Fosfatase alcalina

Fosfatase alcalina

Incubação II

1 hora, temperatura ambiente,
no agitador
4 x 400 µL

30 minutos em 4
placa tampada
9 x 400 µL

Substrato

p-Nitrophenyl phosphate, 100
µL

Incubação III

30min, temperatura ambiente,
no agitador

3,3’,5,5’tetramethylbenzidine
(TMB), 100 µL
30min, temperatura
ambiente, no agitador

Solução de Parada

Fosfato trisódio, 25 µL

Ácido Sulfúrico, 100 µL,

Lavagem II

com

1

Epitopo está localizado após o sítio de clivagem da trombina e inclui a seqüência SVVYGLRSKSK.
2
Epitopo está localizado na porção direita do sítio de clivagem da trombina e inclui a seqüência
KSKKFRRPDIQYPDATDE.
Nota: O volume é dado por poço. As amostras e padrões foram processados em duplicata.

Foi utilizado o leitor de placa e medição a 450nm em aparelho
espectrofotométrico. A medida foi tomada em até 30 minutos depois da
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adição da solução de interrupção. Realizada a mensuração da absorbância
das amostras testadas, incluindo os padrões e amostras desconhecidas
antes de traçar o gráfico. Relacionou-se a absorbância obtida dos padrões e
a concentração padrão num gráfico logarítmico. Foi então desenhada uma
curva ao longo desses pontos para construir a curva padrão. Abstraiu-se a
concentração de soluções desconhecidas da curva padrão. A determinação
do valor sérico de OPN dos pacientes foi estabelecida a partir da medida da
absorbância de cada amostra (em duplicata) e a relação com a curva padrão
construída.

3.4.

Planejamento terapêutico

a)

Radioterapia

De uma forma geral, a radioterapia consistiu em teleterapia
(radioterapia externa) empregando aceleradores lineares de 6 MeV ou fonte
de cobalto-60, com dose total planejada para o sítio primário de 70 Gy.
Realizado fracionamento convencional de 2 Gy por dia (fracionamento único
diário em campos paralelos), 5 dias por semana, num total de 7 semanas. A
dose de radiação aplicada nas regiões com doença macroscópica e nas
drenagens cervicais foi de 70 Gy. Todos os campos foram tratados em cada
aplicação e não houve interrupções programadas, a menos que houvesse
toxicidade impeditiva ou toxicidade que contra-indicasse o segmento do
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tratamento. A técnica de tratamento utilizada foi a de raios paralelosopostos, com proteção da medula aos 44 Gy, boost de 20 Gy e tratamento
com elétrons em campo direto de 6 Gy. As áreas de doença subclínica ou de
drenagem (cadeias cervicais e fossas supraclaviculares) foram tratadas com
50 Gy, com campo direto nas fossas. O tratamento radioterápico seguiu as
orientações da rotina de tratamento do Serviço de Radioterapia da Divisão
de Oncologia do Instituto de Radiologia do HC/FMUSP.

b)

Quimioterapia

A quimioterapia seguiu as orientações da rotina de tratamento do
Serviço de Oncologia Clínica do Instituto de Radiologia do HC/FMUSP.
Ressalta-se que o esquema de tratamento mais utilizado quando em
combinação com a radioterapia nos pacientes deste estudo foi constituído
por cisplatina na dose de 100 mg/m2 aplicada nos dias 1, 22 e 43 da
radioterapia. Outro esquema incluía a combinação de radioterapia e
carboplatina (AUC=4) nos dias 1, 22 e 43 da radioterapia.
A

escolha

de

agentes

derivados

da

platina

(cisplatina

e

carboplatina) como esquemas quimioterápicos associados à radioterapia
baseia-se nas propriedades radiossensibilizantes e citotóxicas próprias
destes fármacos (78) .
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3.5.

Avaliação da resposta e determinação da sobrevida

Segundo os critérios Response Evaluation Criteria in Solid Tumours
(RECIST)

(76)

, resposta completa (RC) ao tratamento é definida como o

completo desaparecimento de toda a evidência clínica e imagenológica da
neoplasia, quando mantida por pelo menos 4 semanas; resposta parcial
(RP) como uma diminuição de pelo menos 30% do tamanho do maior
diâmetro da lesão mensurável à avaliação inicial, confirmada em 4 semanas;
progressão de doença (PD) como aumento do tamanho da lesão mensurável
em pelo menos 20%, ou aparecimento de novas lesões; doença estável
(DE), quando os critérios acima não são alcançados. Tais critérios foram
aplicados na tomografia computadorizada realizada após 1 mês do término
do tratamento. Foi indicada biópsia para aqueles pacientes com achados
suspeitos no seguimento. Para a análise final da resposta foram incluídos os
pacientes que completaram o tratamento.
A sobrevida livre de progressão foi definida como o tempo
transcorrido desde o início do tratamento até a progressão da doença, para
os pacientes com doença estável, resposta completa ou parcial ao
tratamento. A sobrevida global foi definida como o tempo transcorrido desde
o diagnóstico da neoplasia até a última consulta realizada ou data do óbito.
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3.6.

Métodos estatísticos

A sobrevida global e a sobrevida livre de progressão foram
estimadas usando o método de Kaplan-Meier
iniciaram

o

tratamento

proposto

no

(79)

. Todos os pacientes que

momento

da

assinatura

do

consentimento esclarecido (anexo 1) foram incluídos para a análise final da
sobrevida. A diferença entre as curvas de sobrevida global e de sobrevida
livre de doença obtidas na avaliação de fatores prognósticos foi calculada
pelo método de log-rank. A relação entre a resposta ao tratamento e a OPN
sérica foi avaliada pelo teste exato de Fisher. Em todos os testes realizados
considerou-se como estatisticamente significativo um valor de p≤0,05 e
marginalmente significativo um valor de p≤0,10. Os cálculos estatísticos
foram feitos empregando-se o programa SPSS para ambiente Windows,
versão 10.0 (80) .
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4.

RESULTADOS

a)

Características dos pacientes

Quarenta e sete pacientes assinaram o termo de consentimento
esclarecido e foram incluídos nesta avaliação no período de novembro de
2004 a abril de 2006 (tabela 2). Com idade mediana de 58 anos (intervalo:
37-76 anos), a maioria dos pacientes (85,1%) foi composta por pacientes do
sexo masculino. Dois pacientes não referiam tabagismo presente ou no
passado, enquanto somente 12 pacientes negavam etilismo. Quarenta e
cinco pacientes (95,7%) apresentavam bom desempenho clínico conforme
escala do ECOG (status funcional 0 e 1), estando a maioria dos pacientes
com ingestão alimentar oral preservada (83%). Ao diagnóstico, 25% dos
pacientes

aproximadamente

estavam

traqueostomizados.

A

análise

hematimétrica dos pacientes demonstrou um nível de hemoglobina mediano
de 13,1 g/dl (intervalo: 7,5-16,1 g/dl).

b)

Características do tumor

À apresentação, a quase totalidade dos pacientes (95,8%) possuía
doença localmente avançada com estágios III (6,4%) e IV (89,4%), sendo os
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sítios mais freqüentes a orofaringe (tabela 3), com 17 pacientes (36,2%),
seguido por laringe (27,6%), cavidade oral (21,3%) e hipofaringe (14,9%).
Dois pacientes com estágio clínico II foram incluídos (ambos com sítio
primário em laringe) devido à contra-indicação cirúrgica inicial (decorrente da
localização da lesão cervical ou por se considerar o tratamento exclusivo
quimioradioterápico como melhor opção no momento da avaliação pela
equipe cirúrgica). Vinte pacientes apresentavam carcinoma epidermóide
moderadamente diferenciado – grau histológico II (57,5%). Em 6 pacientes
não foi possível a determinação do grau histológico (material do tumor
coletado pela punção por agulha fina e avaliados por citologia). A tabela 4
mostra a distribuição do estadiamento TMN na população estudada,
observando-se maior número de pacientes com tumores localmente
avançados (T4) em todos os sítios primários.

c)

Características do tratamento realizado

Dos 47 pacientes incluídos no estudo, apenas dois não cumpriram o
tratamento estabelecido inicialmente, (um por óbito e um por interrupção do
protocolo por toxicidade limitante). A taxa de mortalidade no estudo foi de
2,1%. Com mediana de duração do tratamento de 58 dias (intervalo: 51-107
dias), 91,5% dos pacientes foram submetidos ao tratamento concomitante
de quimioterapia e radioterapia. Desses, 90% (39 pacientes) utilizaram como
droga quimioterápica a cisplatina, enquanto o restante utilizou como droga a
carboplatina (tabela 5).
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Tabela 2. Características dos pacientes.

Variável

N

(%)

Pacientes

47

100

Idade (anos)
Mediana (intervalo)

58 (37 – 76)

Média ± D.P.

57,4 ± 9,1

Sexo
Masculino

40

85,1

Feminino

7

14,9

0

8

17

1

37

78,7

2

4,3

45

95,7

35

74,5

Oral

39

83

Sonda naso-enteral

8

17

Status Funcional (ECOG)

2
Hábitos
Tabagismo
Etilismo
Via de Ingesta alimentar

Hemoglobina (g/dL)
Mediana (intervalo)

13,1 (7,5 – 16,1)

Média ± D.P.
Traqueostomizados

12,90±4,07
12

25,5%
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Tabela 3. Sítios primários do tumor.
Sítio Primário

N

(%)

Cavidade Oral

10

21,3

Laringe

13

27,6

Orofaringe

17

36,2

Hipofaringe

7

14,9
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Tabela 4. Distribuição do estadiamento TMN dos tumores na população por
número de pacientes
Sítio Primário
Cavidade Oral

T1

T2

T3

T4

N0

-

-

-

-

N1

-

-

-

1

N2

-

1

2

5

N0

-

2

2

1

N1

-

-

-

3

N2

-

-

1

1

N3

-

1

-

2

N0

-

-

-

4

N1

-

1

-

2

N2

-

-

1

1

N3

-

1

1

6

N0

-

-

-

2

N1

-

-

-

-

N2

-

-

2

-

N3

-

-

-

3

N3
Laringe

Orofaringe

Hipofaringe

Tabela 5. Características dos pacientes quanto ao tipo de tratamento
realizado
Tratamento realizado

n

%

Quimioradioterapia

43

91,5

Quimioterapia seguida por quimioradiação

2

4,2

2

4,2

Quimioterapia ou radioterapia isoladas
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d)

Avaliação sérica de osteopontina

Após o término do tratamento, foi determinada a dosagem sérica de
45 pacientes (2 pacientes não concluíram o tratamento). A maioria desses
apresentou níveis elevados de osteopontina sérica. A OPN sérica mediana
dos pacientes determinada pelo kit 1 (desenvolvido por Assay Designs) em
ng/ml foi de 2,1 e 1,9 pré e pós-tratamento respectivamente (tabela 6 e 8); A
OPN sérica mediana dos pacientes determinada pelo kit 2 (desenvolvido por
IBL) em ng/ml foi de 69,5 e 87,9 pré e pós-tratamento respectivamente
(tabela 7 e 9).
O tempo mediano entre a coleta das amostras de plasma e o início
do tratamento foi de 34 dias (intervalo: 1-168 dias), enquanto que o tempo
mediano foi de 31 dias (intervalo: 1-178 dias) entre o término do tratamento
e a nova coleta. A diferença no tempo de tratamento dos pacientes ocorreu
principalmente devido a interrupções (não programadas) durante a
radioterapia causadas por defeitos e necessidade de manutenção nos
equipamentos (aceleradores lineares ou fonte de cobalto).
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Tabela 6. Kit 1: Resultado por paciente do nível sérico da osteopontina (em
ng/ml) antes e após o término do tratamento
Pacientes

Osteopontina (ng/ml)

Sítio/TNM (estágio clínico)

Antes

Depois

Cavidade oral/T4N2M0 (IV)

1,9

-

Cavidade oral/T4N2M0 (IV)

3,1

2,7

Laringe/T4N1M0 (IV)

2,6

2,1

Orofaringe/T4N3M0 (IV)

1,2

1,4

Orofaringe/T4N1M0 (IV)

2,5

1,1

Hipofaringe/T4N2M0 (IV)

2,3

1,6

Hipofaringe/T4N2M0 (IV)

1,9

6,7

Laringe/T4N3M0 (IV)

7,6

1,3

Cavidade oral/T4N2M0 (IV)

2,6

1,9

Laringe/T4N2M0 (IV)

2,5

3,7

Orofaringe/T2N3M0 (IV)

2,1

2,1

Hipofaringe/T4N0M0 (IV)

1,9

3,8

Orofaringe/T4N0M0 (IV)

1,7

3,7

Orofaringe/T4N3M0 (IV)

1,9

1,8

Orofaringe/T4N1M0 (IV)

1,9

1,7

Laringe/T4N3M0 (IV)

2,1

2,5

Orofaringe/T4N0M0 (IV)

1,4

1,1
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Tabela 7. Kit 2: Resultado por paciente do nível sérico da osteopontina (em
ng/ml) antes e após o término do tratamento
Pacientes

Osteopontina (ng/ml)

Sítio/TMN (estágio clínico)

Antes

Depois

Orofaringe/T3N2M0 (IV)

129,6

166,0

Cavidade oral/T3N2M0 (IV)

64,8

75,3

Cavidade oral/T3N2M0 (IV)

96,5

111,9

Cavidade oral/T4N2M0 (IV)

89,9

163,2

Cavidade oral/T4N2M0 (IV)

194,0

-

Cavidade oral/T4N2M0 (IV)

102,1

169,6

Laringe/T3N0M0 (III)

93,4

63,0

Cavidade oral/T4N1M0 (IV)

64,1

52,4

Laringe/T2N0M0 (II)

56,8

31,8

Hipofaringe/T4N3M0 (IV)

311,8

154,1

Orofaringe/T4N2M0 (IV)

68,2

87,9

Laringe/T2N3M0 (IV)

76,9

65,9

Hipofaringe/T4N3M0 (IV)

144,7

96,3

Laringe/T4N1M0 (IV)

164,2

247,8

Hipofaringe/T4N0M0 (IV)

45,3

44,8

Hipofaringe/T4N3M0 (IV)

41,5

83,5

Orofaringe/T2N1M0 (III)

34,7

137,3

Orofaringe/T4N3M0 (IV)

26,2

45,2

Orofaringe/T4N3M0 (IV)

154,3

131,8

Cavidade oral/T2N2M0 (IV)

110,8

4,1

Orofaringe/T4N0M0 (IV)

65,4

104,1

Laringe/T4N1M0 (IV)

43,5

1,3

Laringe/T4N0M0 (IV)

70,7

184,5

Orofaringe/T3N3M0 (IV)

154,4

146,3

Orofaringe/T4N3M0 (IV)

53,6

58,4

Orofaringe/T4N0M0 (IV)

25,9

45,8

Hipofaringe/T4N3M0 (IV)

73,4

83,4

Laringe/T3N2M0 (IV)

3,9

72,9

Laringe/T2N0M0 (II)

37,8

77,8

Laringe/T3N0M0 (III)

52,5

119,7
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Tabela 8. Kit 1: determinação da mediana do nível sérico da osteopontina
antes e após o término do tratamento

Kit 1

Osteopontina sérica
(antes x após, teste t pareado-p=0,8)
Mediana
Média±D.P.

Antes

Após

2,0

1,9

2,4±1,4

2,41±1,5

Tabela 9. Kit 2: determinação da mediana do nível sérico da osteopontina
antes e após o término do tratamento.
Osteopontina sérica
(antes x após, teste t pareado-p=0,52)
Mediana
Média±D.P.

e)

Kit 2
Antes

Após

69,5

87,9

88,4±62,6

102,8±62,0

Relação da OPN e características tumorais

Considerando a análise da associação entre os valores séricos
baixos de osteopontina antes do tratamento e características tumorais, foi
observada influência do sítio primário da neoplasia, através do teste exato
de Fisher, com tumores primários de orofaringe determinando globalmente
um número maior de valores séricos baixos (p=0,03). Não houve influência
do sítio primário da neoplasia nos valores séricos baixos de osteopontina
após o término do tratamento (p=0,76).
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Não houve associação entre o grau histológico e os valores de
osteopontina sérica pré-tratamento (p=0,73) e pós-tratamento (p=0,72).
Não foi observada associação entre os níveis séricos de
osteopontina sérica e os valores de hemoglobina dos pacientes antes do
início do tratamento (p=0,45).

f)

Avaliação da resposta ao tratamento

No total de 45 pacientes que concluíram o tratamento, observamos
uma taxa de resposta global (completa e parcial) acima de 70%. Treze
pacientes apresentaram resposta completa (27,6%), 20 pacientes com
resposta parcial (42,5%), 9 pacientes com doença estável (20%) e 3
pacientes com progressão da doença (6,7%) (tabela 10).
Foi observada ainda uma tendência à associação entre os valores
séricos baixos de osteopontina após término do tratamento e a resposta
(parcial e completa) ao tratamento, através do teste exato de Fisher
(p=0,06). A tabela 11 demonstra o número de pacientes respondedores e a
associação com OPN alta pós-tratamento.
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Tabela 10. Avaliação da resposta ao tratamento
Resposta

n

%

Completa

13

27,6

Parcial

20

42,5

Estável

9

19,2

Progressão

3

6,4

Não Avaliáveis

2

4,3

Total

47

100

Tabela 11. Osteopontina pós-tratamento e resposta tumoral (p=0,06 - teste
do qui- quadrado).
OPN pós-tratamento Resposta

alta

baixa

Presente (RC e RP)

14 pacientes

19 pacientes

Ausente (DE e PD)

9 pacientes

3 pacientes

RC: resposta completa; RP: resposta parcial; DE: doença estável;
PD: progressão de doença.

g)

Avaliação da sobrevida global e da sobrevida livre de
progressão da doença

O segmento mediano foi de 8,9 meses (intervalo: 4,7-28,9 meses).
Dos 45 pacientes avaliados para resposta, 12 pacientes evoluíram para o
óbito. A sobrevida livre de progressão mediana foi de 7,7 meses (intervalo:
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2,3-17,8 meses) e a sobrevida global mediana observada foi de 8 meses
(intervalo de 2,3-19,7 meses).
Através da análise pelo método de log-rank, não foi observado
impacto do valor baixo ou alto de osteopontina sérica pré-tratamento sobre a
sobrevida global dos pacientes avaliados (p=0,19), embora tenha sido uma
tendência ao distanciamento das curvas de sobrevida global, com
favorecimento para os pacientes que possuíam baixos níveis séricos de
osteopontina antes do início do tratamento (figura 4). A mesma tendência de
distanciamento de curvas foi verificada na análise da sobrevida global dos
pacientes com valores séricos baixos de osteopontina após o término do
tratamento (figura 5), todavia sem também alcançar significado de impacto
estatístico pelo método de log-rank (p= 0,10).
A estimativa da sobrevida global mediana, de acordo com o método
de Kaplan-Meier, foi de 15,6 meses e 14,1 meses, para os pacientes com
OPN sérica pré-tratamento com valores baixos e altos, respectivamente. Na
avaliação de OPN sérica pós-tratamento, as medianas de sobrevida global
pelo método de Kaplan-Meier foram de 16,2 meses e 13,7 meses, para
níveis baixos e altos, respectivamente.
Não foi observada associação entre o nível sérico de OPN prétratamento e sobrevida livre de progressão (p=0,33; log-rank) (figura 6).
Foi observada uma tendência à associação (p=0,09; log-rank) entre
os valores elevados da osteopontina pós-tratamento e menor sobrevida livre
de progressão (figura 7).
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As medianas de sobrevida livre de progressão, considerando os
valores de OPN sérica pré-tratamento, foram de 12,3 meses e 14,8 meses
conforme valores altos e baixos, respectivamente. Considerando os valores
de OPN sérica pós-tratamento, as medianas de sobrevida livre de
progressão foram de 11,9 meses e 14,5 meses, para valores séricos altos e
baixos, respectivamente.

Tempo (em meses)

Figura 4. Gráfico da estimativa (%) da sobrevida global (OS – em meses)
dos 47 pacientes incluídos no estudo, conforme valor de
osteopontina sérica antes do início do tratamento, de acordo com
o método de Kaplan-Meier (seguimento mediano de 9 meses).
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Tempo (em meses)

Figura 5.

Gráfico da estimativa (%) da sobrevida global (OS – em meses)
dos 45 pacientes incluídos no estudo, conforme valor de
osteopontina sérica após o término do tratamento, de acordo
com o método de Kaplan-Meier (seguimento mediano de 9
meses).
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Tempo (em meses)

Figura 6. Gráfico da estimativa (%) da sobrevida livre de progressão (SLP –
em meses) dos 47 pacientes incluídos no estudo, conforme valor
de osteopontina sérica antes do início do tratamento, de acordo
com o método de Kaplan-Meier (seguimento mediano de 9
meses).
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Survival Functions
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Figura 7. Gráfico da estimativa (%) da sobrevida livre de progressão (SLP –
em meses) dos 45 pacientes incluídos no estudo, conforme valor
de osteopontina sérica após o término do tratamento, de acordo
com o método de Kaplan-Meier (seguimento mediano de 9 meses)
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DISCUSSÃO

Em carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço, a despeito dos
avanços terapêuticos, a sobrevida mediana em 5 anos apresentou apenas
um pequeno aumento sobre a última década

(10)

e a taxa de recidiva da

doença é observada em cerca de 50% dos pacientes

(11)

. A falha no

tratamento desta neoplasia pode ser atribuída a múltiplos fatores. Alguns
determinantes clínicos como sexo, idade, sítio tumoral, estadiamento TNM e
grau histológico podem auxiliar na escolha do tratamento, porém não são
fatores prognósticos confiáveis. A característica clínica mais importante na
avaliação prognóstica de recidiva é o estágio linfonodal (grau de
comprometimento de linfonodos cervicais). Infelizmente, a maioria dos
pacientes em nosso país apresenta-se em estágio avançado

(4)

, o que

impossibilita caracterizar o comprometimento dos linfonodos cervicais como
fator discriminante neste grupo de pacientes (estágios clínicos III e IV).
Vários estudos têm avaliado o uso de biomarcadores e o emprego de
técnicas de seqüenciamento gênico na busca de determinantes prognósticos
destes pacientes. Recentes publicações sugerem que a elevação sérica de
OPN está associada à invasão, progressão tumoral e metástases em vários
tipos de neoplasias que acometem seres humanos, incluindo câncer de
mama, próstata e pulmão

(52-57)

; outros estudos ainda evidenciaram uma
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importante elevação da expressão de OPN em tecidos tumorais (avaliada
por métodos imuno-histoquímicos) em diversos tumores dentre os quais os
carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço

(81, 82, 83, 84, 85)

. Em pacientes

portadores de CECCP, altas concentrações séricas de OPN foram
associadas à pior resposta frente à radioterapia e menor sobrevida (72, 73, 74) .
Baseando-se na extensão local da doença, os pacientes com
CECCP localmente avançado podem ser categorizados cirurgicamente em
ressecáveis e irressecáveis. Com diferentes prognósticos, esses dois grupos
têm taxas de sobrevida bem distintas. Em pacientes com doença ressecável,
a terapia padrão é a quimioterapia e radioterapia concomitante
somente 37% têm longa sobrevida

(87)

(86)

. Desses,

. Por outro lado, pacientes com

doença irressecável correspondem a um grupo heterogêneo, com pior
prognóstico e taxa de sobrevida global inferior a 25% em 3 anos (88, 87) .
A análise das características clínico-patológicas da população do
presente estudo, bem como a resposta à quimioradiação e as taxas de
sobrevida são concordantes com outros estudos aleatorizados que
empregaram a quimioradioterapia como estratégia

(89)

. Predominância do

sexo masculino, tabagismo importante e etilismo demonstram conformidade
com os aspectos epidemiológicos extensivamente relatados na literatura.
A taxa de mortalidade associada ao tratamento no presente estudo
foi de 2,1%. Dados da literatura demonstram uma taxa inferior a 5%

(86,90)

.

Um estudo brasileiro publicado recentemente, desenvolvido no serviço de
oncologia

clínica

do

HC/FMUSP,

relatou

mortalidade

associada

à
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quimioradiação em pacientes portadores de CECCP localmente avançado e
irressecável de 10% (91) .
Em nosso estudo, o sítio primário mais freqüentemente acometido
foi a orofaringe, seguido por laringe e cavidade oral. No estudo de Adelstein
et al. o sítio primário mais acometido também foi a orofaringe

(86)

; todavia,

não há uniformidade nos dados da literatura a respeito da predominância de
localização tumoral (89, 90) .
Com taxas de resposta completa de 27,6% e resposta global
(completa e parcial) de 70%, nosso estudo se alinha a outros ensaios que
apresentam altas taxas de resposta (completa e parcial). Jeremic et al.
relatam cerca de 75% de respostas completas a favor da quimioradiação (92);
Merlano et al. obtiveram 43% de respostas completas

(90)

; Adelstein et al.

evidenciaram uma taxa de resposta completa de 40,2% em um dos braços
experimentais do estudo

(89)

. Uma das possíveis explicações para a

diferença nas taxas de resposta completa e parcial encontradas nos estudos
seria a heterogeneidade dos tratamentos empregados – esquemas
quimioterápicos, dose e fracionamento da radioterapia. O tempo de duração
da radioterapia também é determinante para os resultados do tratamento:
atrasos causados por interrupções não programadas constituem fator
prognóstico adverso descrito na literatura (1) .
Observamos que pacientes portadores de tumores de orofaringe,
em comparação com pacientes portadores de tumores de outros sub-sítios,
apresentavam níveis séricos mais baixos OPN pré-tratamento (p=0,03),
embora apresentassem uma proporção maior de tumores avançados T4 e
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N3. Neste caso, a OPN deve refletir características biológicas do tumor,
como hipóxia, e não volume tumoral (65, 66 ,68, 69, 93) .
Embora a baixa concentração de hemoglobina seja considerada
como um indicador de hipóxia tecidual (aumento da radio-resistência dos
tecidos e deficiente controle local do tumor em pacientes sob quimioterapia),
não foi observada associação entre os níveis séricos de osteopontina sérica
e os valores de hemoglobina dos pacientes antes do início do tratamento, o
que pode sugerir a maior importância de fatores locais, como vascularização
anômala, na gênese da hipóxia tecidual (25 ,46 , 94) .
Observamos ausência de associação entre sobrevida global e
sobrevida livre de progressão e valor sérico de OPN pré-tratamento. Um
fator temporal pode ter contribuído para este fato. O tempo mediano entre a
coleta das amostras de plasma e o início do tratamento e entre o término do
tratamento e nova coleta tiveram, ambos, intervalo superior a 3 meses.
Embora tenha sido realizada uma conservação adequada das amostras,
entendemos que quanto maior o intervalo entre a coleta da amostra e o
início do tratamento, maior a probabilidade de progressão tumoral neste
período, o que pode interferir na análise dos dados. Não foi observada
associação entre a sobrevida global e os valores séricos de OPN prétratamento, embora possamos observar um afastamento das curvas de
sobrevida global sem significância estatística. O aumento do número de
pacientes incluídos no estudo, possivelmente, determinaria o alcance da
significância estatística. Estes resultados estariam de acordo com estudo
publicado por Overgaard et al., que demonstraram uma associação entre
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valor sérico alto de OPN pré-tratamento e pior resultado da radioterapia
empregada, com menor sobrevida livre de progressão e pior mortalidade
específica em pacientes portadores de CECCP que não receberam droga
modificadora de hipóxia tecidual (72) .
No presente estudo foi observada uma tendência a menor sobrevida
livre de progressão para os pacientes que possuíam valor sérico alto de
OPN após o término do tratamento (p=0,09). O papel prognóstico da OPN
sérica pós-tratamento não tem sido avaliado nos estudos publicados até o
momento. Considerando que a OPN é produzida pelas células tumorais,
especulamos que a diminuição do valor sérico de OPN pós-tratamento
esteja relacionada a uma redução da carga tumoral. Esta hipótese é apoiada
pelos nossos dados, já que houve uma associação entre OPN baixa e
resposta tumoral. De maneira semelhante, em tumores de cólon e ovário,
por exemplo, observa-se diminuição dos níveis séricos dos marcadores CEA
e CA-125 após cirurgia citorredutora

(95)

. Caso este resultado seja

confirmado em estudos posteriores, OPN poderá ser estabelecida como um
marcador útil após quimioradioterapia na ausência de doença detectável por
métodos de imagem. Neste cenário, pacientes com OPN sérica elevada
poderiam ser candidatos a protocolos de intensificação do tratamento.
Vários estudos publicados demonstram o papel da OPN sérica prétratamento como marcador prognóstico

(64, 72, 73)

, porém o valor sérico de

OPN pós-tratamento não foi estudado. O presente estudo sugere que, numa
população de portadores de CECCP localmente avançado (estágios III e IV),
tratados de forma uniforme com quimioradiação, OPN sérica baixa pós

Discussão

55

tratamento está associada a resposta e à maior sobrevida livre de
progressão. Estudos futuros deverão ser conduzidos visando confirmar tais
achados.

Conclusões

Conclusões
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CONCLUSÕES

Com base na metodologia empregada e nos dados obtidos no
presente estudo é possível concluir que:

1. Observou-se

associação

(valor

de

p

com

significância

estatística marginal) entre a resposta ao tratamento empregado
(resposta completa e/ou parcial) e diminuição do valor sérico
de OPN pós-tratamento;
2. Existe uma associação entre os tumores de orofaringe e
valores séricos baixos de OPN antes do tratamento;
3. Observada associação (valor de p com significância estatística
marginal) entre os valores elevados da osteopontina póstratamento e menor sobrevida livre de progressão;
4. Não houve associação entre os valores de OPN sérica pré e
pós-tratamento e a sobrevida global.
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ANEXOS

Anexo 1. Termo de consentimento pós-informado para o protocolo de
pesquisa: marcadores séricos e polimorfismos prognósticos no
carcinoma de cabeça e pescoço
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS -INFORMAÇÃO
(Instruções para preenchimento no verso)

_______________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU
RESPONSÁVEL LEGAL
1.

NOME DO PACIENTE .:................................................... ...........................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :
DATA NASCIMENTO: ......../......../......

.M

F

ENDEREÇO ......................................... Nº ........................ APTO: ..................
BAIRRO: ....................................... CIDADE ..................................................
CEP:.......................... TELEFONE: DDD (............) .........................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL .................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .....................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :.......................SEXO: M
F
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ....................................................................... Nº ................... APTO: ...................................
BAIRRO: ................................................................ CIDADE: ......................................................................
CEP: ............................... TELEFONE: DDD (............).................................................................................
____________________________________________________________________________________

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1.

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : Marcadores séricos e poliformismos prognósticos no
carcinoma de cabeça e pesccoço.

PESQUISADOR: Igor Snitcovsky e Miiriam Hatsue Honda Federico
CARGO/FUNÇÃO: Médico Assistente HCFMUSP LIM24 e Professora Associada -Oncologia
UNIDADE DO HCFMUSP: INRAD
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

RISCO MÍNIMO

X

RISCO MÉDIO
RISCO BAIXO

RISCO MAIOR

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos
____________________________________________________________________________________
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III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa ; 2. procedimentos que serão
utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que
são experimentais; 3. desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios que
poderão ser obtidos; 5. procedimentos alternativos que possam ser
vantajosos para o indivíduo.

O Senhor (a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa. O Sr (a)
não é obrigado a participar desta pesquisa e não vai ser prejudicado ou
sofrer preconceito se não quiser participar da mesma. A pesquisa não
envolve o tratamento da sua doença, que é o de receber um tratamento
combinado de radioterapia e quimioterapia que é o recomendado para seu
caso. Reforço que esse tratamento não será modificado, esteja ou não o Sr
(a) na pesquisa. O nosso objetivo na pesquisa é de saber se existem
marcadores no exame de sangue que possa ajudar o médico a predizer a
sua chance de resposta ao tratamento. A pesquisa envolve a colheita de
aproximadamente 2 colheres de sopa (10 ml) de sangue de uma veia do
seu braço, antes do início do tratamento e novamente após o final do
mesmo, usando uma seringa com uma agulha. A colheita tem um risco
muito pequeno de tontura durante a colheita, dor no local e formação de
hematoma (mancha de sangue) no braço, riscos estes ligados à qualquer
colheita de sangue para exame. O sangue colhido será encaminhado ao
Laboratório de Oncologia e dele separado, para estocagem e pesquisa, o
plasma (parte líquida) e células (linfócitos). Esse material será usado para
pesquisar a presença de uma substância chamada osteopontina no plasma
e de alterações do material genético (polimorfismos) do gene XPD. Como
sabemos que outros marcadores podem ser definidos no futuro com mesma
finalidade, pretendemos guardar o material excedente por máximo 5 (cinco)
anos para futuros estudos de substâncias (proteínas) que possam ajudar na
avaliação da resposta ao tratamento. Caso o material não seja usado para
pesquisa ou o Sr (a) decida retirar o seu consentimento a qualquer
momento desta pesquisa, solicitamos que se comunique com este
pesquisador e será garantida ou a devolução do material ou a destruição do
mesmo. Durante toda a pesquisa e em eventuais trabalhos publicados, o
seu nome será mantido em sigilo. Embora esta pesquisa não beneficie o
Sr(a) diretamente, achamos que os resultados da pesquisa ajudarão a
indicar candidatos a novas formas de tratamento no futuro.

________________________________________________________________________________
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA:
1.

acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais
dúvidas.

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da
assistência.
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde,
decorrentes da pesquisa.
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da
pesquisa.
_______________________________________________________________
________________________
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES
ADVERSAS.
Dr. Igor Snitcovsky- Serviço de Oncologia- INRAD-HCFMUSP. Av Dr Eneas Carvalho Aguiar n 255- 3
andar, sala 7.21. tel 30696721
____________________________________________________________________________________
VI. OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTARES:

____________________________________________________________________________________

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo
de Pesquisa
São Paulo,

de

______________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

de

.

_____________________________
assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome Legível)
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Anexo 2. Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de
Pesquisa- CPPesq da Diretoria Clínica do HCFMUSP referente ao
protocolo de pesquisa marcadores séricos e polimorfismos
prognósticos no carcinoma de cabeça e pescoço
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Anexo 3. Ficha de dados clínicos.
FICHA CLÍNICA
PROTOCOLO OSTEOPONTINA
SERVIÇO DE ONCOLOGIA CLÍNICA – INRAD – HC/FMUSP

Identificação
Nome Completo:________________________________________________
RGHC:________________
Data de
Nascimento:______/_____/_____
Idade: _________ Sexo:______________
Endereço:_____________________________________________________
_____________________________________________________________
Data da Assinatura Consentimento Informado: ______/_____/____
Data da Coleta:____/____/___ (
)Osteopontina (
)Polimorfismos
Médico Assistente:_________________ Ambulatório:_______________
Questionário Qualidade de Vida:(
) _____/____/___(pré-tratamento)
(
) ____/____/___(póstratamento)
Dados Gerais
Data do diagnóstico: ________/_______/________
Diagnóstico Histológico:_______________________________________
Grau histológico:___________ Sítio primário:_____________________
Sub-sítio:_____________________________________________
Estadiamento TNM: T________ N________ M_________ (6ª Edição)
Estágio Clínico:_______________________
Dados PRÉ-tratamento
Data: ______/______/______
Peso:____________ Altura:____________
ECOG:_________________

Valor Osteopontina:______

Hábitos
(
) Tabagismo:______________ (
) Etilismo: _________________
Traqueostomia ( )sim (
) não
Via de Ingesta Alimentar (
) oral
(
) Sonda Naso-enteral

Exames Laboratoriais

Anexos

Data: _____/______/______
Hb(g/dL)___________ Ht(%)_________Leuc.totais:_______________
Neutrófilos:_____________ Linfócitos:_________Plaquetas:__________
Albumina sérica: ___________ Creatinina sérica:__________________
Sódio: ____________ Potássio:____________ Uréia:________________
Avaliação de Dor: _____________________________________________
PROPOSTA DE TRATAMENTO
(
) QT + radioterapia concomitantes adjuvante
(
) QT + radioterapia concomitantes neoadjuvante
(
) QT paliativa
(
) Outro: ________________________________________________

INÍCIO DO TRATAMENTO: ________/_________/_________
TÉRMINO DO TRATAMENTO:________/________/_________
Dados PÓS-tratamento
Data:______/_______/_______
Peso:____________ Altura:____________ Valor Osteopontina:______
ECOG:_________________
Hábitos (
) Tabagismo:_____________________________________
(
) Etilismo: _______________________________________
Traqueostomia ( )sim (
) não
Via de Ingesta Alimentar (
) oral
(
) Sonda Naso-enteral

Exames Laboratoriais

Data: _____/______/______
Hb(g/dL)___________ Ht(%)__________Leuc.totais:_______________
Neutrófilos:_____________ Linfócitos:_________Plaquetas:__________
Albumina sérica: ___________ Creatinina sérica:__________________
Sódio: ____________ Potássio:____________ Uréia:________________
Avaliação de Dor: ____________________________________________
Necessidade de transfusão sanguínea: (
) sim (
) não
Necessidade de internação hospitalar: (
) sim (
) não
Toxicidades relatadas durante tratamento:
(
) mucosite – grau:________
(
) radioepidermite: _________
(
) disfagia faríngea: ________
(
) Vômitos:_________
(
) Náuseas:_________
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(
) Infecção : __________
(
) Outros:
____________________________________________________________________
__________________________________________________
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Tratamentos Realizados
#Quimioterapia:_______________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
#Radioterapia:________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Avaliação de Resposta Pós-Tratamento
Data da última Consulta:______/_______/_______
Avaliação atual: (
) RC
(
) RP
(
) SED
(
) DE
Método de avaliação usado: ______________________________________
_____________________________________________________________
Data da Coleta Pós-tratamento: ________/_______/_______
(
) Não Aplicável

Data da última Consulta:______/_______/_______
Avaliação atual: (
) RC
(
) RP
(
) SED
(
) DE
Método de avaliação usado: ______________________________________
_____________________________________________________________
Data da Coleta Pós-tratamento: ________/_______/_______
(
) Não Aplicável
Data da última Consulta:______/_______/_______
Avaliação atual: (
) RC
(
) RP
(
) SED
(
) DE
Método de avaliação usado: ______________________________________
_____________________________________________________________
Data da Coleta Pós-tratamento: ________/_______/_______
(
) Não Aplicável

