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RESUMO

Diversos estudos têm demonstrado que a atividade coordenada das células 

epiteliais  com  o  estroma  é  fundamental  no  crescimento  e  diferenciação  em 

situações fisiológicas e patológicas, inclusive no câncer. Vários relatos acentuam a 

importância do compartimento estromal nos tumores malignos e indicam fortemente 

que interações contínuas entre o carcinoma e as células estromais (resultando em 

regulamento e modulação recíproca) são condições prévias para desenvolvimento 

e progressão de carcinomas. Comparativamente, pouca informação está disponível 

sobre as características e o papel do estroma durante o processo carcinogênico e a 

maioria dos dados são baseados em estudos isolados. Nos animais tratados com o 

carcinógeno Dimetilhidrazina foi identificado na mucosa colônica o aparececimento 

de “Focos de Estroma Ativado” (FEA) que diferem do foco inflamatório esporádico 

encontrado na mucosa normal  dos animais controles devido à imuno-expressão 

aumentada  de  células  CD34,  CD68,  α-actina  de  músculo  liso  (ASMA),  COX-2 

positivas  e  densidade  microvascular.  Além  disso,  o  FEA  cercou  um  número 

aumentado  de  criptas  colônicas  em  fissão  que  freqüentemente  apresentavam 

células epiteliais  com núcleos hipercromáticos.  Este último achado pode sugerir 

correlação entre as alterações estromais e epiteliais dentro dos FEA. Embora esses 

achados sejam novos, são consistentes com observações prévias que o estroma 

tem um papel significante na carcinogênese. Juntamente com dados da literatura, 

este  trabalho  sugere  que,  no  cólon,  a  “field  cancerization”  epitelial  pode  ser 

acompanhada  através  de  alterações  estromais  e  isto  pode  apontar  novos 

marcadores de transformação neoplásica.

Palavras-chave:  CD34,  CD68,  alfa-actina  de  músculo  liso,  COX-2,  estroma 
pericriptal,  carcinogênese colônica, 1,2 – Dimetilhidrazina (DMH)



Turatti, A. Early Expression of CD34, CD68, α-smooth muscle actin and COX-2 
in pery-crypt stroma during chemically-induced rat colonic carcinogenesis. 
2006. 52 f. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2006.

ABSTRACT

There has been considerable that the activity of  epithelial cells with their 

stroma  is  fundamental  in  controlling  growth  and  differentiation  in  normal  and 

pathological  situations,  including  cancer.  A  number  of  reports  stress  the 

importance of the stromal compartment in malignant tumors and strongly indicate 

that continuous interactions between the carcinoma and stromal cells (resulting in 

their  reciprocal  regulation  and  modulation)  are  prerequisites  for  carcinoma 

development and progression.  Comparatively, less information is available about 

the features and role of the stroma for the carcinogenic process. In animals treated 

with  the carcinogen Dimethyl-hydrazine we identified the  appearing of  mucosal 

“Activated Stromal Foci” (ASF) that differ from the sporadic inflammatory foci found 

in the normal mucosa of the control animals because of the presence of increased 

immune-expression  of  CD34,  CD68,  α-smooth  muscle  actin  (ASMA),  COX-2 

positive  cells  and  microvessel  density.  Furthermore,  the  ASF  surrounded  a 

increased number of colonic crypts in fission when compared to areas of normal 

stroma. This last finding suggests that stromal activation and epithelial  changes 

may be correlated.  These findings are  novel  but  expected and consistent  with 

previous  observations  that  the  stroma has  a  significant  role  in  carcinogenesis. 

Taken together  with  literature  data,  our  findings suggest  that  in  the colon,  the 

epithelial  field cancerization may be accompanied by stromal changes and this 

may point to the finding of new markers of neoplastic transformation.

Keywords: CD34, CD68, α-smooth muscle actin (ASMA), COX-2, pery-crypt stroma, 

colonic carcinogenesis,  1,2-Dimethylhydrazine dihydrochloride (DMH)

1. Introdução



1.1 Câncer Colorretal

Embora conhecido há séculos, somente nas últimas décadas o câncer se 

tornou  um  evidente  problema  de  saúde  pública  mundial.  Esta  doença  se 

desenvolve essencialmente em conseqüência do acúmulo de mutações nos genes 

de células somáticas que desempenham papel crítico no controle da proliferação, 

crescimento, sinalização, adesão e morte celulares, juntamente com uma série de 

alterações  histopatológicas  (FEARON  &  VOGELSTEIN,  1990;  VENITT,  1994; 

EVAN & LITTLEWOOD, 1998).

O  intestino  grosso  é  um  dos  locais  de  maior  freqüência  de  neoplasias 

primárias  no  corpo  humano,  podendo  estas  lesões  ter  um  caráter  benigno, 

(adenomas)  ou  maligno  (adenocarcinomas).  Praticamente  98%  de  todos  os 

cânceres do intestino grosso são adenocarcinomas, sendo que estes representam 

ainda 70% de todas as neoplasias malignas do trato gastrointestinal (MORSON et 

al.,1974). O câncer de cólon esporádico corresponde à 85% do total de neoplasias 

malignas colorretais,  e  a  forma hereditária  compreende 15% do total  de  casos 

deste tipo de lesão. O câncer colorretal hereditário apresenta duas subdivisões: a 

Síndrome da Polipose Adenomatosa Familiar (FAP), totalizada por menos de 1% 

de todos os casos e o câncer colorretal  hereditário sem polipose (HNPCC) que 

corresponde a cerca de 10% do total de casos (COTTI et al., 2000).

A incidência e a mortalidade por câncer de cólon têm apresentado tendência 

ao  crescimento  no  mundo todo,  em especial  em países desenvolvidos  e áreas 

urbanas de países menos desenvolvidos. O carcinoma colorretal é o terceiro tipo de 

câncer mais comum, em termos de casos novos (PARKIN, 2004) e a maior causa 

de morte por câncer nos países ocidentais (SAIKALI et al., 2004).



No  Brasil,  com  o  aumento  da  expectativa  de  vida  da  população,  as 

neoplasias vêm ganhando cada vez mais importância. As regiões sul e sudeste 

demonstram maiores  taxas de  morbimortalidade por  câncer  de  cólon  (Datasus, 

2005). O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que o câncer de colorretal 

para o ano de 2006 no Brasil será o 5º tumor maligno mais freqüente entre homens 

(com 11.390 casos novos) e 4º entre as mulheres (13.970 casos novos). A maior 

incidência  de  casos  ocorre na  faixa  etária  entre  50  e  70  anos,  mas  as 

possibilidades  de  desenvolvimento  já  aumentam a  partir  dos  40  anos.  (INCA - 

Ministério da Saúde, 2006).

A incidência de câncer colorretal apresenta acentuada variação em todo o 

mundo, mas mantém íntima correlação com os padrões socioeconômicos em vários 

países. Os mais importantes determinantes padrões de ocorrência de câncer em 

diferentes populações são os fatores ambientais e o estilo de vida. Os fatores de 

risco relacionados à dieta e outros, como obesidade e atividade física, parecem 

atuar  por  múltiplas  e  diferentes  vias  que podem se sobrepor  (POTTER,  1996). 

Outros fatores de risco são presença de doença inflamatória intestinal (retocolite 

ulcerativa  e  doença  de  Crohn),  cirurgias  prévias  (gástricas,  colicistectomia, 

ureterossigmoidostomia) e também a genética individual (WILLIAMS, 1993).

1.2 Carcinogênese



Carcinogênese  é  um  termo  geral  que  denota  o  desenvolvimento  de 

neoplasia  (PITOT  &  DRAGAN,  1991).   Este  desenvolvimento  neoplásico  é  um 

processo de múltiplos estágios exemplificado pelo acúmulo de mutações somáticas 

de uma célula resultando na alteração de suas propriedades e na aquisição de 

alterações que manifestam do fenótipo maligno (HAHN & WEINBERG, 2002).

Na década de 1940,  pesquisadores  que estudavam a carcinogênese em 

camundongos demonstraram a existência de dois estágios distintos: a iniciação e a 

promoção  (ROUS  &  KIDD,  1941;  MOTTRAM,  1944;  BERENBLUM  &  SHUBIK, 

1947). Estes experimentos clássicos permitiram a compreensão das características 

das fases de iniciação e promoção o que resultou em um modelo seqüencial do 

desenvolvimento  neoplásico  dividido  em  três  estágios:  iniciação,  promoção  e 

progressão (MOOLGAVKAR, 1986; DRAGAN et al., 1993). O primeiro estágio da 

carcinogênese,  conhecido como etapa da iniciação,  caracteriza-se por alteração 

permanente  e  irreversível  do  DNA  celular  resultante  de  alterações  genéticas 

inerentes,  ou  mais  comumente  de  alterações  epigenéticas  induzidas  por 

carcinógenos. A célula iniciada pode transforma-se em maligna, se receber ou não 

estímulos promotores de malignidade (HEMMINK, 1993). A etapa subseqüente à 

iniciação é representada pela promoção, que por sua vez apresenta longa duração. 

O estágio de promoção tumoral é caracterizado pela expansão clonal de células 

iniciadas pela ação de um agente promotor devido a alterações na expressão de 

genes  geralmente  relacionados  à  proliferação,  apoptose  e  inflamação  celular. 

Diferentemente da iniciação, a promoção é reversível desde que tirado o agente 

promotor (KLAUNIG  et al.,  2000). Além disso, as células pré-neoplásicas podem 

progredir  para  neoplasia  benigna  ou  maligna  (BANNASCH,  1986).  No  último 



estágio, durante a progressão do tumor, além da irreversibilidade, as células pré-

neoplásicas  se  tornam  invasivas  e  mais  expansivas  devido  à  progressiva 

instabilidade genômica (PITOT & DRAGAN, 1991). 

1.3 Alterações Estromais na Carcinogênese

É  bem  aceito  que  a  atividade  coordenada  das  células  epiteliais  com  o 

estroma é fundamental no crescimento e diferenciação em situações fisiológicas e 

patológicas, inclusive o câncer (DONJACOUR & CUNHA, 1991). Em contraste com 

a  idéia  convencional  de  que  o  desenvolvimento  neoplásico  é  um  processo 

autônomo  da  célula  e  que  os  maiores  participantes  são  as  próprias  células 

neoplásicas,  novas  evidências  atribuem  importante  papel  aos  componentes 

estromais,  como  os  fibroblastos,  onde  a  neoplasia  é  vista  como  uma  mistura 

heterogênea de diferentes tipos celulares. Estes diferentes tipos de células, sendo 

células  neoplásicas,  fibroblastos,  células  endoteliais  e  outras,  interagem 

reciprocamente  e  atuam com quase  a  mesma importância  na  manifestação  de 

determinados  aspectos  do  fenótipo  maligno  (KIARIS  et  al.,  2004)  Todos  estes 

relatos acentuam a importância do compartimento estromal nos tumores malignos e 

indicam fortemente que as interações contínuas entre o carcinoma e as células 

estromais são condições prévias para desenvolvimento e progressão do carcinoma, 

embora análise experimental destes mecanismos seja muito difícil  (MÜELLER & 

FUSENIG, 2002).  

Os  patologistas  foram  os  primeiros  a  perceberem  que  os  fibroblastos 

estromais sofriam mudanças quantitativas e morfológicas durante a progressão do 

câncer. Relativo às mudanças quantitativas eles notaram que tumores humanos 

como o de mama, cólon, estômago e pâncreas exibiram aumento  no conteúdo de 



fibroblastos que em certos casos chegavam a 90% da massa tumoral. (SCHURCH 

et  al., 1981;  HOWLETT  &  BISSELL,  1993).  Isso  indica  que  os  fibroblastos 

adjacentes  às  células  neoplásicas  são alvos  de  certos  sinais  que resultam em 

respostas  proliferativas.  A  proliferação  aumentada  dos  fibroblastos  constitui 

somente  o  aspecto  mais  comum  da  resposta  estromal,  chamada  resposta 

desmoplásica, a qual é caracterizada por alterações na matriz extracelular como o 

aumento da produção de colágenos específicos, fibronectina, glicosaminoglicanas e 

proteoglicanas (MAHFOUZ et al, 1987; HOWLETT & BISSELL, 1993).

Estes fibroblastos modificados, denominados miofibroblastos ou fibroblastos 

associados  ao  câncer  (CAFs),  desempenham uma função  central  no  complexo 

processo de interação tumor-estroma e conseqüentemente na tumorigênese.  Os 

miofibroblastos  representam  o  tipo  predominante  de  fibroblastos  no  tumor 

(SAPPINO et al., 1988;  RONNOV-JESSEN et al., 1996). Esta denominação reflete 

o estado intermediário entre as células musculares lisas e fibroblastos (GABBIANI 

et  al.,  1997;  DEWEVER  &  MAREEL,  2002).  São  células  que  participam  da 

cicatrização através da migração,  proliferação e produção de fatores críticos na 

regulação dos processos patológicos. Deve ser mencionado que os miofibroblastos 

não são células patológicas por si só, mas que estão presentes em vários tecidos 

sob condições anormais (POWELL et al., 1999).

Eles podem ser identificados através de imunohistoquímica pela expressão 

de marcadores mesenquimais como α-actina de músculo liso, ASMA (42 KD), e 

vimentina (52-58 KD).  (RONNOV-JESSEN  et al., 1996; DEWEVER & MAREEL, 

1999).  A  ativação  do  programa  de  diferenciação  parcial  do  músculo  liso, 

exemplificada  pela  expressão  das  proteínas  acima  mencionadas  resultando  na 

geração do miofibroblasto, também tem sido notada nos miofibroblastos que regem 



a  resposta  de  reparo  na  inflamação.  (SAPPINO  et  al.,  1990).  A  presença  ou 

ausência  de  outros  filamentos  celulares,  como  desmina  (50-54  KD),  calponina, 

caldesmona e miosina de músculo liso (460 kD), também foi usada para melhor 

caracterizar estas, mas dependendo de sua localização e condição patológica o 

padrão de expressão pode marcar diferentemente (GRUPP et al.,  1997; POWELL 

et al., 1999; SERINI & GABBIANI, 1999).

A  proliferação  dos  fibroblastos  estromais  parece  não  somente  uma 

característica chave em diversas condições inflamatórias, mas também no câncer 

(POWELL et al., 1999). A suposição que a inflamação crônica estaria envolvida na 

tumorigênese foi postulada por Virchow quando observou que mediadores químicos 

decorrentes  da  inflamação  estimulavam  a  proliferação  celular  (BALKWILL  & 

MANTOVANI,  2001).  Esta  hipótese  foi  mais  tarde  suportada  por  similaridades 

surpreendentes da reação tecidual  das células inflamatórias,  vasos sanguíneos, 

tecido conjuntivo e fibroblastos ativados na cicatrização e no câncer (COUSSENS & 

WERB,  2002).  A  grande  diferença  notada  é  que  o  tecido  de  reparação,  em 

contraste com o tumoral, tem crescimento autolimitado, sustentando o conceito do 

tumor como “feridas que não cicatrizam” (DVORAK, 1986). 

Diversos  estudos  têm  quantificado  os  miofibroblastos  no  estroma  de 

diferentes tipos de câncer. No câncer de mama invasivo, estes fibroblastos foram 

encontrados  em  proporções  muito  maiores  que  em  carcinomas  “in  situ” 

(SCHÜRCH,  1999).  Na  neoplasia  intraepitelial  prostática  o  estroma  tumoral  é 

caracterizado por muitos fibroblastos e uma redução radical das células musculares 

lisas, tipo celular proeminente no estroma de próstata normal (TUXHORN  et al., 

2002.)  No  cólon  os  miofibroblastos  aparecem  dispostos  em  forma  de  malha 

circundando as criptas, sendo denominados miofibroblastos pericriptais (PMFs), e 



parecem estar envolvidos, juntamente com as células epiteliais, na produção da 

membrana  basal  (BM)  do  epitélio  colônico  (HIGAKI  et  al.,  1999).  Nos  pólipos 

neoplásicos colônicos, os fibroblastos intersticiais são substituídos por um grande 

número de PMFs (ADEGBOYEGA et al.,  2004).

Outro ponto  importante é o crescimento  de novos capilares  por  ser  uma 

etapa  essencial  no  desenvolvimento  tecidual.  A  angiogênese  associada  aos 

tumores sólidos é um processo em que novos capilares são formados no estroma 

tumoral a partir  de células endoteliais do hospedeiro (LIOTTA  et al.,  1974,1976; 

DICKINSON et al.,  1994; FOLKMAN 1995). Há muitas décadas foi percebido que 

os  tecidos  tumorais  apresentam  uma  vascularização  bastante  proeminente  em 

relação aos tecidos normais. Existem suficientes evidências hoje de que a presença 

desta  vascularização  exacerbada  é  uma condição essencial  para  que  ocorra  o 

desenvolvimento neoplásico.  Isto  se deve ao desenvolvimento de  microvasos a 

partir de células endoteliais pertencentes a capilares situados próximos às células 

neoplásicas.  O  conteúdo  de  sangue  na  microvasculatura  do  cólon  mostrou-se 

aumentado nas fases mais precoces da carcinogênese colônica, tanto em roedores 

quanto em humanos de acordo com estudo de Wali et al. (2005). 

Ao contrário da ciclooxigenase-1 (COX-1), a qual é uma enzima usualmente 

expressa  em  tecidos  normais  e  envolvida  em  diversas  funções  celulares,  a 

ciclooxigenase-2 (COX-2) é uma proteína expressa como resposta à presença de 

mediadores locais liberados em conseqüência de vários estímulos que fazem parte 

de uma resposta inflamatória. Diversos estudos demonstram que sua expressão 

nos tecidos colorretais é normalmente baixa e que sua superexpressão pode alterar 

o potencial tumorigênico das células intestinais (DuBOIS et al., 1996). Além disso, a 



COX-2 também está associada a fatores angiogênicos e formação de novos vasos 

no processo de carcinogênese (WU et al.; RAO et al., 2004).

Hull  et al. (1999) notaram um aumento da expressão de COX-2 na mucosa 

intestinal  normal  de  ratos  ApcMin/+  e  Kishimoto  et  al.  (2002)  também 

demonstraram aumento da expressão de COX-2 já em 4 semanas após a primeira 

exposição ao carcinógeno azoxymetano em ratos normais. Foi relatado o aumento 

da expressão de COX-2 nos miofibroblastos subepiteliais intestinais em adenoma 

esporádico do cólon (ADEGBOYEGA et al., 2004).  

Apesar destes relatos, não há nenhum estudo com uma avaliação crítica da 

morfologia  do  estroma  pericriptal  colônico  nas  fases  mais  precoces  da 

carcinogênese do cólon para um maior conhecimento. Além disso, é muito provável 

que  as  células  do  estroma  pericriptal  possam  desempenhar  algum  papel  no 

processo de fissão de criptas, o qual  inicia-se assimetricamente em relação ao eixo 

da cripta (WRIGHT, 2000), por uma bifurcação na região basal seguida por uma 

divisão  longitudinal  até  que  existam  duas  criptas  filhas.  A  fissão  de  criptas  é 

estabelecida como um importante mecanismo de crescimento, regeneração (PARK 

et al., 1997) e reparo intestinal (CHENG et al., 1986). Há evidência crescente que a 

fissão de cripta também é um evento chave no crescimento de lesões neoplásicas. 

Um aumento relevante na fissão de criptas foi observado no intestino normal de 

humanos com FAP e em ratos com neoplasia intestinal múltipla (MIN)  (WASSAN e 

et al., 1988). 

Segundo Preston et al. (2003) a proporção de criptas em fissão no caso de 

adenomas é  significativamente  maior  quando comparada  à  fissão  envolvida  no 

processo de desenvolvimento normal da mucosa.



Garcia et al. (1999) demonstraram que a fissão de criptas poderia explicar o 

espalhamento de clones mutantes no epitélio colônico em um processo chamado 

“field  cancerization”.  Recentemente,  Greaves  et  al. (2006)  demonstraram  em 

relevantes experimentos que a fissão de criptas é o mecanismo pelo qual mutações 

se esparramam no cólon humano normal.

 

1.4 Focos de Criptas Aberrantes 

Os focos de criptas aberrantes (FCA), inicialmente descritos por Bird  (1987), 

são encontrados no cólon de ratos tratados com 1,2-Dimetilhidrazina (DMH) de 

forma  dose-dependente,  e  têm sido  postulados  como  precursores  do  processo 

carcinogênico, sendo considerados lesões pré-neoplásicas, que se desenvolverão 

em câncer colorretal ao longo do tempo (BIRD, 1995; SHIVAPURKAR et al., 1997).

Os  estudos  experimentais  utilizando  os  FCA  vêm  sendo  largamente 

empregados  para  detectar  possíveis  fatores  que  possam  influenciar  a 

carcinogênese colorretal nos seus estágios iniciais. Essas alterações relacionadas 

ao processo de transformação neoplásica podem ser caracterizadas, quantificadas 

e utilizadas como biomarcadores indicadores da provável progressão para câncer 

(McLELLAN et al., 1991: THORUP et al., 1994). As primeiras descrições dos FCA 

mencionaram a presença de hiperplasia estromal ao redor das criptas colônicas 

alteradas (BIRD, 1987).

Os FCA são facilmente visíveis em exames microscópicos do cólon corado 

com  azul  de  metileno.  Estas  lesões  pré-neoplásicas  se  caracterizam 

morfologicamente  por  apresentarem  criptas  com  aberturas  terminais  alteradas, 

espessamento epitelial com células proeminentes e tamanho maior que as criptas 



adjacentes  (BIRD,  1987).  Este  tipo  de  lesão  é  também encontrada  na mucosa 

colônica  humana,  com  maior  freqüência  em  pacientes  portadores  de  Polipose 

Familial de Cólon (PRETLOW et al., 1991).

Não se conhecem os mecanismos da transformação de FCA em neoplasias, 

mas  sabe-se  da  existência  de  relação  entre  alterações  de  oncogenes  e  de 

mecanismos genéticos com a formação de FCA. Assim, por exemplo, mutações no 

gene K-ras e na proteína p53, envolvidos no desenvolvimento de câncer de cólon, 

estão associadas com o aumento do número de FCA por campo e desenvolvimento 

de tumores colônicos (SHIVAPURKAR et al., 1997). 

Após a constatação dos FCA, muitos estudos foram realizados para estimar 

o seu número, tamanho e distribuição no cólon de roedores submetidos à ação de 

carcinógenos (BIRD, 1987; PRETLOW et al.; HARDMAN et al., 1991; PARK et al.,  

1997).  Graças  a  estes  estudos,  hoje  é  possível  avaliar  o  papel  de  diversos 

nutrientes, drogas e outros fatores, individuais e ambientais, na predisposição ou 

proteção ao desenvolvimento do câncer de cólon intestinal.

1.5 Modelos Experimentais de Carcinogênese Colorretal.

O  câncer  de  cólon  e  reto  pode  ser  induzido  em modelos  experimentais 

utilizando-se  carcinógenos  químicos  de  ação  direta  (por  exemplo,  a  N-metil-N-

nitrosouréia  ou  NMU)  ou  indireta,  como  a  DMH,  que  possui  alto  grau  de 

especificidade para o cólon de variadas espécies de roedores (OLIVEIRA  et al., 

2001) sendo dependente da dose, espécie, sexo e idade para exercer o seu efeito 

(McLELLAN & BIRD, 1988ª). 



Estes modelos têm sido de grande importância em estudos sobre diversos 

aspectos  da  morfologia  e  patogênese  da  doença,  contribuindo  para  o 

aperfeiçoamento do seu diagnóstico, prevenção e tratamento.

A  DMH  tem  sido  o  carcinógeno  colônico  mais  utilizado  em  estudos 

experimentais em razão de sua: (1)  alta especificidade na indução de aberrações 

nucleares e de criptas aberrantes não afetando outros órgãos (McLELLAN & BIRD, 

1988b);  (2)  estabilidade química e (3) alta taxa de obtenção de tumores em um 

pequeno período de latência. Isto pode ser conseguido com uma única injeção de 

DMH ou com uma série semanal de injeções, desde que a dose total da droga 

injetada seja equivalente. O período de latência depende do tipo de lesão que se 

quer obter e da via de administração. A administração da DMH em ratos produz 

metabólitos ativos, os quais promovem a metilação do DNA das células epiteliais 

colônicas; substituição do grupo metil  pelo grupo etil, gerando tumores após um 

período de latência (GREENE et al., 1987; PORIES et al., 1993).

2. Objetivos

Os objetivos deste trabalho são: caracterização e análise de expressão de 

marcadores imunohistoquímicos (CD34, CD68, α-actina de músculo liso e COX-2) 

do tecido conjuntivo que circunda as criptas da mucosa do cólon de ratos Wistar, 

quando submetidos à ação de carcinógeno químico,  pois não há nenhum estudo 

com uma avaliação crítica da morfologia do estroma pericriptal colônico nas fases 

mais precoces da carcinogênese do cólon.



3. Material & Métodos

3.1 Animais

Foram utilizados 48 ratos, da linhagem Wistar, machos, pesando em média 

250g no início do experimento, provenientes do Biotério Central da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo e, mantidos no Biotério 

do  Departamento  de  Patologia,  em gaiolas  plásticas,  em sala  com controle  de 

temperatura (entre 24 - 28ºC) e ciclo de luz de 12 horas, com dieta padrão Purina® 

e água ad libitum. Os animais foram mantidos segundo as normas da Comissão de 

Ética em Experimentação Animal da FMRP-USP.

3.2 Delineamento Experimental

Como  pode  ser  observado  na  Figura  1,  após  um  período  inicial  de 

adaptação,  os  animais  foram  aleatoriamente  divididos  em  seis  grupos  de  oito 

animais cada. Cinco grupos receberam uma única injeção intra peritonial de 125 

mg/Kg  de  peso  corporal   de  1,2-Dimetilhidrazina  (DMH)  como  descrito 

anteriormente (McLELLAN et al., 1991). Estes animais foram então subdivididos em 

cinco grupos de acordo com o tempo de sacrifício (1, 2, 6, 12 e 24 semanas após 

receberem a injeção de carcinógeno) e denominados G1,  G2,  G6,  G12 e G24, 

respectivamente.  O ultimo grupo foi o grupo controle (GC).  Este grupo recebeu 

uma injeção  de  salina  e  foi  eutanaziado  após  12  semanas.  Os  animais  foram 

mortos pela aspiração de dióxido de carbono.



3.3 Preparo da DMH

Foi  utilizada  Symetrical  Dimethyldydrazine  Dihydrochloride  (Sigma-Aldrich 

Inc., USA)  dissolvida em água destilada. A solução de DMH foi preparada no dia 

de sua administração e seu pH foi ajustado para 7,0 pela adição de hidróxido de 

sódio. Por segurança a droga foi manipulada em pequenas quantidades, utilizando-

se  aventais,  máscaras  e  luvas.  Após  a  manipulação  a  vidraria  foi  imersa  em 

solução aquosa de permanganato de potássio e o restante do carcinógeno não 

aplicado foi encaminhado para incineração. As excretas foram eliminadas como lixo 

hospitalar, através da limpeza das gaiolas.

Figura 1. Esquema do delineamento experimental



3.4 Coleta e Processamento do Material

Os  ratos  foram  sacrificados  por  aspiração  de  dióxido  de  carbono  e 

submetidos  imediatamente  ao  procedimento  de  laparotomia  mediana  com 

cuidadoso  isolamento  e  retirada  do  cólon  distal.  Os  cólons  foram  abertos 

longitudinalmente,  lavados  cuidadosamente  em  salina  e  medidos  com  régua 

graduada em milímetros. Em seguida foram estendidos entre placas de papelão 

com a mucosa voltada para cima protegida com papel de seda e submersos em 

formalina tamponada a 10% por um período de 24 horas.

Os tecidos foram retirados da formalina, recortados e processados. As peças 

foram  desidratadas  por  submersão  em  banho  de  álcool  em  concentrações 

crescentes.  Posteriormente,  para  a  diafanização  das  peças,  as  mesmas  foram 

submersas em banho de xilol por duas horas e 30 minutos.

Em seguida as amostras foram incluídas em parafina fluida. Parte do cólon 

foi incluída horizontalmente com a mucosa voltada para baixo e parte verticalmente 

para obtenção de cortes longitudinais e transversais respectivamente. Os blocos 

foram cortados em micrótomo para obtenção de cortes com 5 µm de espessura e 

montados em lâmina.

A coloração foi  realizada com Hematoxilina  de  Harris  por  3  minutos  e  a 

contra-coloração com solução de Eosina Floxina alcoólica por 10 segundos. Para 

posterior  desidratação,  a  lâmina foi  submersa em concentrações crescentes  de 

álcool e em seguida diafanizadas em xilol que é o meio miscível do entelan (Merck 

& Co. Inc, USA) utilizado para montagem das lâminas.



3.5 Imunohistoquímica

As reações de imunohistoquímicas foram realizadas nos cortes histológicos 

de cólon através de reação antígeno-anticorpo seguida de revelação da reação 

com  marcador  visível  ao  microscópio.  As  lâminas  desparafinadas  e  hidratadas 

foram recuperadas antigenicamente através de incubação em panela a vapor em 

meio tamponado por 40 minutos. Após resfriamento do material,  as peroxidases 

teciduais  endógenas foram removidas pela  adição de peróxido de  hidrogênio  e 

ligações inespecíficas  do anticorpo primário  foram evitadas por adição de soro de 

cavalo. As lâminas foram então  incubadas  com anticorpo primário (Tabela 1.) por 

12  horas  em  câmara  úmida.  Em  seguida,  houve  a  incubação  com  anticorpo 

secundário e, por último, a etapa com avidina-biotina. A reação foi identificada após 

a revelação por tratamento com DAB (Sigma-Aldrich Inc., USA) por cinco minutos e 

contra coloração com Hematoxilina de Harris seguida de montagem das lâminas. 

As  reações de imunohistoquímica foram avaliadas com microscopia  de  luz  e a 

imunoreatividade  foi  considerada  positiva  quando  foi  detectada  coloração  no 

citoplasma das células. O índice de marcação foi determinado pela relação entre o 

número total de células e o número de células fortemente coradas ao longo de cada 

cripta. Foram contadas 10 criptas por corte, sendo um corte para cada animal. 

Tabela 1. Características dos Anticorpos Primários

Anticorpo Marca Clone Localização celular Diluição

α-ASMA Novocastra RBC2/1B6 citoplasma 1:100

CD34 Novocastra QBEnd/10 citoplasma e membrana celular 1:50

CD68 Novocastra KP1 citoplasma 1:200

COX-2 Novocastra 4H12 citoplasma 1:100



3.6 Análise Morfométrica

Em  cada  corte  histológico  foi  realizada  a  contagem  celular,  de  todos 

marcadores, e a medida da área ocupada por estas células, com a utilização de um 

microscópio Zeiss equipado com uma ocular graduada em micrômetros (0,5 × 0,5). 

Para tanto, foram observados em média dez campos microscópicos aleatórios e 

utilizados  até  dois  blocos  de  diferentes  segmentos  distais  do  cólon  para  cada 

animal.  

Primeiramente  foram  analisados,  com  baixa  luminosidade  em  pequeno 

aumento, os cortes histológicos corados por H&E a fim de identificar áreas com 

intensa neovascularização ("hot-spots").

Nos cortes histológicos imuno-marcados com CD34, foram contados quatro 

“hot-spots'' de vasos na mucosa colônica de aparência normal (NACM) e nos focos 

de estroma ativado (FEA) e calculadas as médias. A densidade dos microvasos foi 

quantificada nos “hot-spots'' com a ocular graduada sob aumento de 200 vezes. Os 

vasos  foram identificados  baseados  na  presença  de  características  endoteliais. 

Quatro áreas aleatórias adjacentes à margem e dentro dos FEA também foram 

avaliadas, sob aumento de 200 vezes, para se calcular a média da densidade dos 

microvasos. Cada cólon teve então duas contagens de densidade de microvasos: 

intra-FEA e no tecido adjacente. O mesmo procedimento foi usado para quantificar 

células ASMA, CD68 e COX-2 positivas.

O número de criptas filhas (CF),  pares de criptas simétricas,  também foi 

contado. Como proposto por Greaves et al. (2006), as CF foram interpretadas como 

criptas que sofreram recentemente o processo de fissão. O índice de fissão de 

criptas  (CFi)  foi  subsequentemente  estimado pelo  número  de criptas  em fissão 



somado ao número de CF em relação ao número  total  de  criptas  contado por 

campo microscópico. A análise foi executada por dois observadores independentes. 

Nenhum viés significante foi encontrado.  

3.7 Análise Estatística

A análise estatística dos resultados foi realizada utilizando-se a análise de 

variância (ANOVA) e o teste de Mann Whitney. Uma probabilidade menor que 5% 

(p<0,05)  foi  considerada  estatisticamente  significante.  Os  resultados  foram 

expressos em média ± DP. O software utilizado foi o GraphPad Prism, USA, v.4.0. 



4. Resultados

4.1 Observações Gerais

Os animais não mostraram sinal clínico de deficiência nutricional durante o 

período  experimental.  Os  pesos  dos  animais  ao  término  do  experimento  estão 

resumidos na  Tabela  2.  Nenhum tumor  foi  observado na mucosa colônica dos 

ratos. No G24 somente três animais sobreviveram ao período experimental e, por 

isso, este grupo não foi incluído na análise estatística, tenham sido mostrados com 

base descritiva.  

Tabela 2. Médias ± DP dos pesos (g) dos animais de todos grupos experimentais ao fim do 

experimento.

GC G1 G2 G6 G12 G24
512,50 ± 

36,64

299,38 ± 

7,28

298,75 ± 

9,54

398,75 ± 

41,89

495,00 ± 

58,79

443,33 ± 

40,41

4.2 Características Histológicas e Análise Seqüencial dos FEA 

Os Focos de Estroma Ativado (FEA) foram detectados nos ratos tratados 

com carcinógeno a partir do primeiro ponto (semana 1). Tanto a média do tamanho 

dos FEA quanto a média do número de células marcadas por área aumentaram 

com o tempo, sendo significante em 6 e 12 semanas (p<0,0001) após o tratamento 

com carcinógeno (Figuras 2 e 6). 



 

O aumento da densidade celular  foi observado assim como o espessamento 

do espaço extracelular (Figura 3B). Estas características não foram encontradas 

somente no foco inflamatório, onde normalmente são presentes, mas também na 

mucosa colônica normal. Freqüentemente, mas não sempre, o epitélio cercado por 

FEA  mostrou  citoplasma  basofílico  e  núcleos  hipercromáticos  (Figura  3C)  e 

também um número aumentado de criptas filhas (Figura 3D). 

Figura 2. Área de mucosa colônica ocupada por células CD34, CD68, 

COX-2 e ASMA positivas no “foco de estroma ativado”.

CD34: G6 < G12 (p<0.05)

CD68: G1 = G2 = G6 < G12 (p<0.05)

COX-2: G2 = G6 < G12 (p<0.05)

* G24 não incluso na análise estatística.



O CFi foi maior no FEA do que no tecido normal e aumentou com tempo 

sendo significante em 12 semanas (P<0,0001) (Figura 4) assim como a densidade 

microvascular (MVD) sendo significante em 6 e 12 semanas (P<0,0001) ambos 

após o tratamento com DMH (Figura 5).

Figura 2. 

Figura 3. Mucosa colônica corada por H&E.
Mucosa colônica com aparência normal (A) com vasos sanguíneos delicados (seta) e pequeno 
número de células estromais. Foco de Estroma Ativado (B, C, D). Grandes vasos sanguíneos 
(seta) na Figura B e o limite da mucosa normal e FEA na Figura C (*). (A e B = 400X; C e D = 
200X)



Figura 4.  Índice de Fissão de Criptas na mucosa de aparência normal (barras brancas) e no 
“foco de estroma ativado” (barras pretas).
N: C = G1 = G2 = G6 = G12 (p<0,05)
FEA: G6 < G12 (p<0,05)
* G24 não incluso na análise estatística.

Figura 5.  Área de mucosa colônica ocupada por  vasos sanguíneos no estroma de aparência 
normal (barras brancas) e no FEA (barras pretas).
N: C = G1 = G2 = G6 = G12 (p<0,05)
FEA: G6 < G12 (p<0,05)
* G24 não incluso na análise estatística.



Os resultados  da  contagem de  células  imuno-marcadas,  CFi  e  MVD do 

estroma de aparência normal  e dos FEA foram resumidos na  Figuras 6 e 7 e 

representados  nas  Figuras  8  e  9.  No  cólon  normal,  um  pequeno  número  de 

miofibroblastos  e  células  estromais  CD68  positivas  foram  encontradas  em 

pequenos focos de inflamação da mucosa (Figura 8A). Nos animais tratados com 

carcinógeno o número dessas células aumentou com tempo (Figura 8B),  assim 

como as células CD34 positivas que exibiram um "platô"  na 6ª  semana após o 

tratamento com DMH.

Nos animais controles as células ASMA positivas mostraram-se organizadas 

como uma malha cercando as criptas colônicas (Figura 9A).  Nos FEA dos animais 

do G12, foi observado um aumento no número de células ASMA positivas embora 

com aparente desorganização, enquanto no grupo G24 a maioria destas células foi 

encontrada em focos bastante desorganizados (Figura 9B).

Na  mucosa  colônica  normal,  a  expressão  de  COX-2  foi  descoberta  em 

macrófagos e células endoteliais da lâmina própria em todos os animais (Figura 

9C).  A  expressão  de  COX-2  também  aumentou  notadamente  nas  células 

endoteliais, macrófagos e miofibroblastos nos grupos G6, G12 e G24 (Figura 9D). 

Além disso, algumas células epiteliais passaram a expressar COX-2 (Figura 9D).



Figura 6. Número de células ASMA (A), CD34 (B), CD68 (C) e COX-2 (D) positivas; MVD (E) e CF1 (F) no 
estroma de aparência normal (N) e no FEA.
ASMA (A): G6 < G12 (p<0,05)
CD34 (B): G6 < G12  (p<0,05)
CD68 (C): G1 < G2 < G6 < G12 (p<0,05)
COX-2 (D): G2 < G6 < G12 (p<0,05)
MVD (E): G6 < G12 (p<0,05)
CFi (F): G6 < G12 (p<0,05)
No estroma de aparência normal não houve diferença estatística significante para todos marcadores 
* G24 não incluso em nenhuma análise estatística.



Figura 7.  Evolução das imuno-marcações (ASMA, CD34, CD68 e COX-2),  
densidade microvascular (MVD)  e Fissão de Criptas nos Focos de Estroma Ativado.



Figura 8. Imunohistoquímica para CD34 e CD68 da mucosa colônica (200X). A – imuno-marcação 
CD34 na mucosa colônica de aparência normal com delicados vasos sanguíneos (seta); B -  imuno-
marcação CD34 no “Foco de Estroma Ativado” com grandes vasos sanguíneos (seta); C - imuno-
marcação  CD68  na  mucosa  colônica  de  aparência  normal  com  pequeno  número  de  células 
positivas (seta); D - imuno-marcação CD68 no “Foco de Estroma Ativado” com maior número de 
células positivas.

Figura 9. Imunohistoquímica para ASMA (200X) e COX-2 da mucosa colônica (400X). A – imuno-
marcação  ASMA na  mucosa  colônica  de  aparência  normal  com pequeno  número  de  células 
positivas (seta); B -  imuno-marcação ASMA no “Foco de Estroma Ativado” com grande número de 
céulas positivas (seta); C – imuno-marcação COX-2 na mucosa colônica de aparência normal com 
pequeno número de  células  positivas  (seta);  D -   imuno-marcação de  um grande  número de 
células COX-2 positivas no “Foco de Estroma Ativado” e nas criptas  (setas).



Figura 9. Imunohistoquímica para ASMA (200X) e COX-2 da mucosa colônica (400X). A – imuno-
marcação  ASMA  na  mucosa  colônica  de  aparência  normal  com  pequeno  número  de  células 
positivas (seta); B -  imuno-marcação ASMA no “Foco de Estroma Ativado” com grande número de 
céulas positivas (seta); C – imuno-marcação COX-2 na mucosa colônica de aparência normal com 
pequeno número de células positivas (seta); D -  imuno-marcação de um grande número de células 
COX-2 positivas no “Foco de Estroma Ativado” e nas criptas  (setas).



5. Discussão

No presente estudo foram identificados "Focos de Estroma Ativado" (FEA) 

ao redor das criptas nos animais tratados com carcinógeno. Estes FEA diferem dos 

focos  inflamatórios  esporádicos  encontrados  na  mucosa  normal  dos  animais 

controles devido ao aumento da MVD, CFi e imuno-expressão de células CD34, 

CD68, ASMA e COX-2  positivas. 

Houve um aumento no tamanho dos FEA com tempo. Em geral, o FEA teve 

um aumento progressivo e gradual na MVD e o número de células positivas para 

expressão de COX-2, CD34, CD68 e ASMA. Um aumento gradual na MVD também 

foi observado durante a transição de displasia de baixo grau para displasia de alto 

grau e para o câncer de cólon por AOTAKE et al. (1999).

Entre os numerosos anticorpos primários endotélio-específicos disponíveis 

destaca-se o anti-CD 34. O CD34 é uma glicoproteína transmembrana de 110 kDa 

(VAN de RIJN et al., 1994). O número de células CD34 positivas no FEA alcançou 

um platô no grupo G6. De maneira interessante, Nakayama  et al. (2000)  notaram 

positividade  para  CD34  aumentada  em  adenomas  e  virtualmente  ausente  em 

adenocarcinomas de cólon.  Os autores propuseram que é possível  que células 

estromais  CD34  positivas  se  transformem  em  miofibroblastos  no  estroma  de 

adenocarcinomas. Sendo assim, é plausível que eventual transformação pudesse 

explicar  a  estabilização  do  número  de  células  estromais  CD34  positivas  neste 

trabalho.

Os FEA freqüentemente circundaram com forma e tamanho heterogêneo as 

criptas colônicas, apresentando aumento no CFi  e freqüente hipercromasia nuclear 

nas células epiteliais. Estes achados sugerem que as células epiteliais podem ter 



perdido o controle homeostático e a coincidente presença de alterações estromais 

pode sugerir  algum papel  na carcinogênese.  Estes achados são novos embora 

consistentes com observações prévias que o estroma tem um papel significante na 

carcinogênese. 

Cada  vez  mais,  novas  evidências  indicam  que  diversos  fenômenos 

biológicos dependem da ação combinada de células epiteliais e estromais. Isto é 

particularmente  evidente  durante  o  desenvolvimento  de  processos  patológicos 

(DESMOULIERE et al., 2004). A importância das células estromais e os fatores que 

elas expressam durante iniciação e progressão do câncer foi destacada em recente 

literatura. É bem conhecido o papel de suporte na carcinogênese dos componentes 

celulares estromais dos tecidos epiteliais.

Sabe-se  que  as  mutações  iniciais  de  um tumor  se  originam nas  células 

epiteliais,  embora alguns modelos experimentais apontem que as mutações nos 

fibroblastos estromais também possam iniciar tumores epiteliais por alterações de 

fatores de crescimento parácrino que atuam nos epitélios (BHOWMICK & MOSES, 

2005).  Interessantemente  Okada  et  al.  (2000)  demonstraram  que  o  estroma 

associado à inflamação promoveu a conversão de células de adenoma colônicos 

para  células  de  adenocarcinoma.  Além  disso,  a  alteração  no  microambiente 

estromal foi mostrada  suficientemente capaz de promover a transformação maligna 

de células epiteliais  prostáticas humanas (CUNHA et al., 2002).

O presente estudo demonstrou expressão aumentada de células ASMA e 

CD68 positivas nos FEA nos animais tratados com carcinógeno comparados aos 

animais controles. No FEA, as células CD68 positivas mostraram-se aumentadas 

precocemente  (1  semana)  enquanto  as  células  ASMA  positivas  foram  as  de 

aparecimento mais tardio (12 semanas). Miofibroblastos ASMA positivos já foram 



observados aumentados em lesões pré-neoplasicas do cólon (HIGAKI et al., 1999) 

e sabe-se que macrófagos CD68 positivos estão aumentados no câncer de cólon. 

Miofibroblastos e macrófagos podem expressar grandes quantidades de COX-2 no 

câncer de cólon e isto pode estimular a angiogênese (SHEEHAN et al., 2005).

Um mecanismo importante pelo qual o estroma influencia a carcinogênese é 

a expressão da enzima COX-2. Esta proteína é freqüentemente indetectável em 

tecidos normais, mas é induzida por citocinas inflamatórias, fatores de crescimento, 

espécies  reativas de  oxigênio e  promotores  tumorais.  É  bem conhecido  que  a 

superexpressão  de  COX-2  está  associada  à  tumorigênese  no  epitélio 

gastrointestinal ativando a  angiogênese e agindo diretamente nas células epiteliais. 

Nosso estudo verificou um aumento gradual da expressão de células COX-2 

positivas no FEA a partir da segunda semana após exposição ao carcinógeno. De 

maneira  interessante,  experimentos  envolvendo  deleção  genética  ou  inibição 

farmacológica  da  COX-2  demonstraram  que  esta  enzima  representa  um  papel 

importante na tumorigênese intestinal (OSHIMA et al. 1996; JACOBY et al., 2000). 

BOOLBOL  et  al.  (1996)  notaram  que  a  proteína  COX-2  e  os  níveis  de 

Prostaglandina E2 estavam elevados na mucosa normal de animais heterozigotos, 

em comparação com a mucosa de ratos sem alteração gênica para a FAP, Em 

outra  pesquisa  com  camundongos  knockout, heterozigotos  para  APC  e 

heterozigotos ou homozigotos para COX-2, foi  demonstrada expressão diminuída 

para  COX-2.  Os  animais  desenvolveram  menos  pólipos  intestinais  e  colônicos 

comparados aos animais controles, sendo que os homozigotos para o knockout de 

COX-2  apresentaram  um  decréscimo   de  86%  em  comparação  aos  controles. 

Adicionalmente,  todos  os  pólipos  eram  significativamente  menores  como  um 

resultado da redução da COX-2. Por sua vez, quando os animais heterozigotos 



para  APC,  mas  apresentando  COX-2  normal,  foram  tratados  com  um  inibidor 

específico da atividade enzimática de COX-2, apresentaram 50 a 60% de redução 

no número de pólipos (OSHIMA et al. 1996). Esses estudos concluiram que a COX-

2  apresenta  um  impacto  direto  no  desenvolvimento  de  pólipos  colônicos  e 

cânceres. 

Está estabelecido  que a expressão do gene COX-2 é  “up-regulated” nos 

cânceres colorrectais humanos, e os níveis de COX-2 também são elevados nos 

tumores colônicos induzidos por carcinógeno químico em roedores (DuBOIS et al., 

1996).  Há forte  evidência que a  COX-2 é  “down-regulated” pelo  APC e  é  “up-

regulated” pelo acúmulo nuclear de β-catenina, o que adicionalmente implica a via 

de transdução de sinal Wnt na carcinogênese do cólon e do fígado (ARAKI et al.,  

2003). Conforme relato de KISHIMOTO et al. (2003), o carcinógeno AOM  causa 

um aumento na COX-2 e uma diminuição na expressão de mRNA do APC em 

mucosa colônica de aparência normal em ratos. 

A partir das considerações encontradas na literatura e dos resultados deste 

trabalho,  as seguintes hipóteses são propostas para explicar  a relação epitélio-

estroma na carcinogênese colônica:

(1)  mutações  simultâneas  no  epitélio  e  nas  células  estromais  poderiam 

acontecer e isto facilitaria a transformação neoplásica do epitélio.

(2)  mutações  nas  células  epiteliais  poderiam induzir  o  aparecimento  dos 

FEA, por sinalização molecular, o que pode ter alterado o estroma facilitando a 

transformação neoplásica epitelial. 

(3)  mutações  nas  células  estromais  ou  em  seus  precursores  poderiam 

influenciar  o  epitélio  e  assim  prejudicar  seus  mecanismos  de  regulação  o  que 

iniciaria a carcinogênese epitelial.



Finalizando, pode-se considerar que estas três hipóteses são plausíveis e 

que necessitam de investigações adicionais através de outros experimentos para 

confirmação  e  ampliação  dos  resultados  aqui  apresentados.  Tendo  em vista  a 

complexidade da carcinogênese colônica, o estudo  dos mecanismos envolvidos na 

formação  e  crescimento  dos  FEA pode  elucidar  a  natureza  do  interação entre 

epitélio e estroma.



1. Conclusão

Nas condições em que esta investigação foi realizada pode-se concluir que:

1. Nos animais tratados com carcinógeno químico foram identificados grupos 

de células estromais, ao redor das criptas do cólon, que apresentavam aumento da 

MVD, FCi e imuno-expressão de CD34, CD68, ASMA e/ou COX-2.

2. Estes grupos de células foram denominados "Focos de Estroma Ativado" 

(FEA).

3. Estudos mais detalhados sobre a formação e evolução dos FEA podem 

ser úteis para compreensão do papel do estroma na carcinogênese do cólon.
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8. Anexos

8.1  Contagem de células imuno-marcadas

ASMA
média ± DP n

N FEA N-FEA
GC 76,250 ± 35,317 8
G1 69,625 ± 19,899 8
G2 65,625 ± 17,840 8
G6 72,000 ± 16,300 8
G12
G24

67,625 ± 19,078
100,000 ± 11,135

218,000 ± 48,270
403,667 ± 53,631

8
3

CD34
média ± DP n

N FEA N-FEA
GC 38,750 ± 5,650 8
G1 25,625 ± 8,484 8
G2 26,750 ± 9,467 8
G6
G12
G24

34,250 ± 10,687
33,625 ± 11,438
43,000 ± 11,148

52,250 ± 9,558
78,250 ± 17,119
73,000 ± 3,605

8
8
3

CD68
média ± DP n

N FEA N-FEA
GC 50,500 ± 9,574 8
G1
G2
G6
G12
G24

50,875 ± 20,615
50,750 ± 20,865 
42,000 ± 10,474
35,500 ± 10,636
58,333 ± 18,230

95,500 ± 11,589
96,375 ± 10,716
111,125 ± 10,453
156,125 ± 35,686
190,667 ± 13,868

8
8
8
8
3

COX-2
média ± DP n

N FEA N-FEA
GC 1,625 ± 1,407 8
G1 2,125 ± 2,295 8
G2
G6
G12
G24

0,500 ± 0,755 
2,500 ± 2,000
2,000 ± 2,000
3,000 ± 1,000

7,750 ± 3,058
12,625 ± 2,503
13,250 ± 1,488
20,667 ± 1,527

8
8
8
3



8.2 Índice de Fissão de Criptas

CFi
média ± DP n

N FEA N-ASF
GC 0,225 ± 0,104 8
G1 0,213 ± 0,099 8
G2 0,200 ± 0,110 8
G6
G12
G24

0,200 ± 0,106
0,213 ± 0,064
0,267 ± 0,208

0,538 ± 0,150
0,913 ± 0,099
1,300 ± 0,400

8
8
3

8.3 Densidade Microvascular

MVD
média ± DP n

N ASF N-ASF
GC 4,000 ± 2,203 8
G1 2,250 ± 1,488 8
G2 2,250 ± 1,581 8
G6
G12
G24

5,125 ± 2,232
5,625 ± 2,133
6,666 ± 2,516

10,000 ± 3,703
17,375 ± 3,502
38,000 ± 3,502

8
8
3

8.4 % da Área Estromal ocupada pelas células imuno-marcadas

                   média ± DP
ASMA CD34 CD68 COX-2

G1
G2
G6
G12
G24

16,50 ± 5,496
28,33 ± 6,658

4,825 ± 3,355
16,50 ± 5,496
25,00 ± 6,557

1,50   ±  2,070
2,25   ±  2,604
6,50   ±  2,764
6,00   ±  5,042
36,33 ±  2,081

2,500 ± 1,603
4,250 ± 2,251
10,50 ± 2,725
15,00 ± 3,000




		
		Carcinogênese é um termo geral que denota o desenvolvimento de neoplasia (PITOT & DRAGAN, 1991).  Este desenvolvimento neoplásico é um processo de múltiplos estágios exemplificado pelo acúmulo de mutações somáticas de uma célula resultando na alteração de suas propriedades e na aquisição de alterações que manifestam do fenótipo maligno (HAHN & WEINBERG, 2002).
	HAHN, W.C. & WEINBERG, R.A. Modelling the molecular circuitry of cancer. Nat Rev Cancer, v.2, p.331–341, 2002.

