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RESUMO

Stabenow E. Predição do risco de metástase do carcinoma bem diferenciado da
glândula tireóide pela quantificação digital da imunoexpressão da galectina-3 nos
compartimentos do tireócito maligno [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2006.

INTRODUÇÃO: Os carcinomas papilífero e folicular são neoplasias malignas primárias
da glândula tireóide. Em conjunto, recebem o nome de carcinoma bem diferenciado.
Determinar o risco individual da ocorrência de metástase nesses casos auxilia na
seleção da terapêutica que é atualmente baseada na classificação de acordo com
fatores prognósticos, aos quais pode ser associada a pesquisa de marcadores
biológicos. Dentre eles, destaca-se a galectina-3, cujas funções exercidas nos
compartimentos celulares foram descritas em uma variedade de neoplasias. Entretanto,
seu papel no carcinoma tireóideo permanece controverso. Com o intuito de investigar
se a galectina-3 pode auxiliar na predição do risco individual da ocorrência de
metástase e se está associada aos critérios de malignidade do carcinoma bem
diferenciado, a presente pesquisa objetivou verificar as seguintes hipóteses: 1) se há
diferença da imunoexpressão da galectina-3 nos compartimentos do tireócito maligno
entre os doentes com e sem metástase e se é possível predizer o risco de metástase
em função da quantificação digital desse marcador; 2) se há diferença da
imunoexpressão da galectina-3 entre o tecido tireóideo maligno e o não neoplásico;
conforme a presença de invasão tecidual; e conforme a sobrevivência; 3) se há indício
do envolvimento da galectina-3 com apoptose, indução da proliferação celular e
angiogênese. MÉTODO: Trata-se de estudo retrospectivo de caso-controle que
envolveu 109 doentes operados por carcinoma bem diferenciado da tireóide e seguidos
por mais de cinco anos, distribuídos em dois grupos equivalentes: com e sem
metástase. Foram feitos coleta de dados clínicos, avaliação anátomo-patológica e
análise imunohistoquímica digital dos biomarcadores galectina-3, Ki-67, caspase-3 e
CD-34. RESULTADOS: 1) A média do índice de positividade nucleolar da galectina-3
foi maior no grupo de doentes com metástase linfática cervical (1,78 ± 0,41
nucléolos/CGA contra 0,35 ± 0,13, p=0,004). A expressão nucleolar da galectina-3
apresentou especificidade de 75% para identificação da ocorrência de metástase e foi
fator independente associado à ocorrência metástase linfática (p=0,01). A equação
logística obtida permitiu calcular o risco individual de desenvolvimento de metástase
linfática cervical que é próximo a 100% quando a galectina-3 está imunoexpressa em
quatro ou mais nucléolos por campo microscópico de grande aumento. 2) não houve
expressão da galectina-3 no tireócito não neoplásico; o índice de expressão
citoplasmático foi fator independente associado à presença de invasão linfática
(p=0,013) e a média desse índice foi maior nos casos com extensão extratireóidea
(52,7 ± 3,9 uo/µm2 contra 41,0 ± 4,0, p=0,037); não houve associação dos índices de
imunoexpressão da galectina-3 e sobrevivência; 3) no grupo de doentes com
metástase, a expressão nucleoplasmática da galectina-3 correlacionou-se de forma
positiva com o índice de positividade do Ki-67 e, nos dois grupos, a expressão
citoplasmática com o índice de expressão da caspase-3. CONCLUSÕES: Foi possível
predizer o risco individual da ocorrência de metástase linfática cervical em função da
quantificação digital da imunoexpressão nucleolar da galectina-3. O presente estudo
sugere que alta expressão citoplasmática está associada com algumas características
de invasão local. Houve indícios do envolvimento da galectina-3 com indução da
proliferação celular e apoptose no grupo de doentes com metástase.

Descritores: 1.Neoplasias da glândula tireóide 2.Carcinoma papilar 3.Adenocarcinoma
folicular 4.Metástase neoplásica 5.Modelos logísticos 6.Marcadores biológicos de tumor
7.Galectina 3 8.Compartimento celular 9.Imunohistoquímica/método
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SUMMARY

Stabenow E. Prediction of metastasis risk in well-differentiated thyroid carcinoma
based on digital quantification of galectin-3 immunoexpression in subcellular
compartments of the malignant thyrocyte [thesis]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2006.

INTRODUCTON: Papillary and follicular carcinomas are primary malignant neoplasias
of the thyroid gland and are classified as well-differentiated carcinoma. In these cases,
determination of individual risk of metastasis allows offering an adequate treatment.
Nowadays therapy is chosen based on classification according to prognostic factors and
biomarkers can be associated with them. Galectin-3 is one of these markers and has
been thoroughly studied. A wide range of functions that it carries out in the subcellular
compartments have been described in several neoplasms. However, its role in thyroid
carcinomas remains controversial. In order to investigate if galectin-3 can be used to
predict the individual risk of metastasis and if this marker is associated with malignant
criteria of well-differentiated carcinoma, this study was proposed to verify the following
hypotheses: 1) if galectin-3 immunostaining in subcellular compartments of the
malignant thyrocyte is different when comparing patients with and without metastasis
and if it is possible to predict the individual risk of metastasis based on digital
quantification of the galectin-3 immunostaining; 2) if galectin-3 immunoexpression is
different from malignant and benign thyroid tissue; according to tissue invasion and
survival; 3) if there are indications that galectin-3 plays a role in apoptosis and cell
proliferation or angiogenesis induction. METHODS: It was performed a retrospective
case-control study involving 109 patients treated for well-differentiated thyroid carcinoma
and followed up for more than five years. They were divided into two equivalent groups:
with and without metastasis. The search of clinical data, morphological evaluation and
digital immunohistochemical analysis with galectin-3, Ki-67, caspase-3 and CD-34
antibodies were done. RESULTS: 1) the average of the nucleolar galectin-3 positive
index was higher in lymph node metastasis group (1.78 ± 0.41 nucleoli/HPF versus 0.35
± 0.13, P=.004). Nucleolar staining was an independent factor associated with lymph
node metastasis (P=.01) and its specificity to identify metastasis was 75%. The logistic
model allowed predicting the individual risk of cervical lymph node metastasis. It was
almost 100% for carcinomas displaying more than four galectin-3 immunostained
nucleoli by microscopic high power field. 2) There was no galectin-3 immunostaining in
non-neoplasic thyrocyte; the cytoplasmic galectin-3 expression index was an
independent factor associated with lymphatic invasion (P=.013) and these index
average was higher in cases with extrathyroidal extension (52.7 ± 3.9 uo/µm2 versus
41.0 ± 4.0, P=.037); there was no association of galectin-3 immunostaining indexes with
survival; 3) in the metastasis group, there was positive correlation between
nucleoplasmic staining of galectin-3 and Ki-67 positive index; there was positive
correlation between cytoplasmic staining of galectin-3 and caspase-3 positive index in
both groups. CONCLUSION: It was possible to predict the individual risk of cervical
lymph node metastasis based on digital quantification of the nucleolar galectin-3
immunostaining. This study suggests that there is association of high cytoplasmic
expression with local tissue invasion. In the metastasis group there were indications that
galectin-3 plays a role in cell proliferation and apoptosis induction.

Keywords: 1.Thyroid neoplasms 2.Carcinoma, papillary 3.Adenocarcinoma, follicular
4.Neoplasm metastasis 5.Logistic models 6.Tumor markers, biological 7.Galectin 3
8.Cell compartmentation 9.Immunohistochemistry/methods
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1. INTRODUÇÃO

Os carcinomas papilífero e folicular são neoplasias epiteliais malignas

primárias da glândula tireóide, derivadas das células foliculares, conforme a

classificação histológica das neoplasias tireóideas adotada pela OMS1. Em

conjunto, recebem o nome de carcinoma bem diferenciado da tireóide

(CBDT); razões clínicas e morfológicas justificam agregá-los2.

Assim considerado, o CBDT é a segunda neoplasia mais comum da

região da cabeça e pescoço e a primeira do sistema endócrino. Ocorre em 5

a 10 % dos portadores de nódulo tireóideo único e é responsável por 90%

dos carcinomas primários da glândula tireóide1, 3-6. Estudos epidemiológicos

recentes demonstram progressivo aumento do número de diagnóstico do

CBDT nas últimas décadas3, 7.

Embora estejam bem estabelecidas as bases para o diagnóstico,

classificação e escolha da terapêutica, controvérsias ainda existem, e esses

critérios devem ser aprimorados para melhorar a concordância entre

classificação, conduta oferecida e evolução dessa neoplasia4, 7-11.

O CBDT apresenta bom prognóstico, com sobrevivência em cinco anos

acima de 90% quando tratado da maneira preconizada4, 12-15. Contudo, se

esse fato é verdadeiro, também é verdade que boa parte das operações

realizadas sobre a glândula tireóide têm intuito diagnóstico e não

francamente terapêutico, como seria o ideal. Procedimentos diagnósticos,

como a ultrassonografia com Doppler e o exame citológico por punção
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aspirativa com agulha fina, oferecem apoio a uma das mais difíceis decisões

da prática clínica: quando não indicar a exérese cirúrgica. De todas as

punções compatíveis com padrão folicular – nas quais não é possível definir

se a natureza da doença é maligna ou benigna – apenas em 10 a 30% é

encontrado carcinoma ao estudo anátomo-patológico definitivo16-22.

Nessa situação, o procedimento cirúrgico para diagnóstico torna-se

obrigatório e, incorre-se no risco de submeter portadores de lesões benignas

à tireoidectomia – em alguns casos associada à morbidade – para evitar a

eventualidade de simplesmente considerar um nódulo tireóideo maligno

como benigno.

Tomada a decisão pela exérese cirúrgica e confirmado o diagnóstico de

carcinoma, podem restar controvérsias quanto à extensão da operação e à

necessidade do esvaziamento eletivo 5, 8, 9, 13, 14, 18, 23. A ocorrência de

carcinoma multicêntrico, assim como de metástase linfática cervical, mostra-

se elevada e a reoperação nessa região é relacionada a maior número de

complicações12, 24-27.

Quanto ao prognóstico, há relatos de até 20% de recidiva associada ao

CBDT, das quais 30% não são passíveis de cura completa. A mortalidade

pode atingir 16%, principalmente na faixa etária mais elevada e na presença

de metástase hematogênica15, 18, 28. Dessa forma, para o acompanhamento

adequado, utilizam-se critérios que tentam identificar os casos de pior

prognóstico, desde a semiologia até a meticulosa avaliação anátomo-

patológica do carcinoma. Mais recentemente, têm-se agregado estudos com

marcadores biológicos9, 29-34.

Nos últimos anos, foram propostos índices de risco com base em
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fatores prognósticos, na tentativa de identificar elementos clínicos e

histopatológicos relacionados à má evolução23, 28. Não foram porém capazes

de identificar, com segurança, os doentes com maior risco de metástase

linfática cervical que, embora não altere a sobrevivência, exige reabordagem

cirúrgica e eleva a probabilidade de complicações35-39. O notório registro de

que mesmo alguns carcinomas classificados como de baixo risco evoluem

de forma mais agressiva, indica a necessidade de métodos para melhor

caracterizar o carcinoma bem diferenciado e assim permitir a escolha da

abordagem terapêutica mais adequada40, 41.

Os métodos relacionados com a biologia celular e molecular, vieram a

esclarecer muitos dos fenômenos responsáveis pelo comportamento das

neoplasias malignas e atualmente aliam-se aos recursos disponíveis para o

diagnóstico e tratamento mais eficazes4, 9, 30, 42-46.

O tratamento complementar e o seguimento pós-operatório ainda dão

margem a discussões. É o que ocorre com a indicação da pesquisa de corpo

inteiro e da radioiodoterapia para os casos de baixo risco18, 28, 47.

A discriminação da natureza benigna versus maligna de determinadas

proliferações celulares, sua classificação em subtipos e a avaliação

prognóstica constituem as principais indicações para estudos que envolvem

marcadores biológicos pela imunohistoquímica, que é técnica difundida em

nosso meio30-33, 48-52. Dentre eles, a galectina-3 tem sido amplamente

estudada em muitas neoplasias. É marcador de transformação maligna,

provavelmente relacionado à progressão, invasão e formação de

metástase53-55. Resultados sugerem sua utilidade no refinamento da

identificação pré-operatória do CBDT pela punção aspirativa e em grandes



INTRODUÇÃO 5

centros já é empregada de rotina29, 56-58. Porém, seu papel na distinção de

lesões benignas e malignas da glândula tireóide, ainda é controverso53, 59, 60.

Embora tenha sido descrita uma gama de funções exercidas pela

galectina-3 nos compartimentos celulares de diferentes tecidos benignos e

malignos54, 55, 61-63, no CBDT, o papel dessa proteína não foi totalmente

esclarecido nem há consenso quanto a sua relação com as principais

capacidades adquiridas pelas células malignas tais como a proliferação

celular descontrolada, o bloqueio da apoptose e estímulo da angiogênese,

dentre outras53, 55, 57. Além disso, percebe-se que os resultados conflitantes

são, por vezes, fruto da aplicação de método subjetivo, sem atentar para a

possibilidade de haver diferentes padrões e intensidades de expressão da

galectina-3 nos diversos compartimentos celulares. Outras vezes são

derivados de casuística heterogênea que incorpora neoplasias de origens

celulares diferentes tais como o CBDT e o carcinoma medular57, 64.

Frente a essas considerações e com o intuito de procurar critérios que

possam auxiliar tanto na tarefa de melhor classificar o CBDT quanto na

obtenção de índices objetivos correlacionáveis com a evolução desses

carcinomas, foi idealizada a presente pesquisa, motivada pela observação

das existentes dificuldades no trinômio diagnóstico – tratamento – evolução,

durante o atendimento aos doentes do HC-FMUSP.

A presente investigação objetivou responder se a galectina-3 pode

auxiliar no diagnóstico do CBDT e na seleção de seu tratamento. Para

verificar tal hipótese, baseou-se na quantificação da imunoexpressão desse

marcador nos diferentes compartimentos do tireócito maligno. Foi aplicado

método objetivo de análise, em casuística homogênea de mais de uma
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centena de doentes, distribuídos em número equivalente de casos sem e

com metástase, manifestação incontestável de malignidade.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. O CARCINOMA BEM DIFERENCIADO DA GLÂNDULA TIREÓIDE

A incidência do CBDT, estimada em torno de 0,5 a 10:100.000 por ano,

é duas a três vezes maior entre as mulheres, com um pico dos sete aos 12

anos de idade e outro, maior, entre os 40 e 65 anos3, 4, 7.

Apesar das numerosas pesquisas realizadas, a etiologia não foi

inteiramente esclarecida e seu único fator causal bem reconhecido é a

irradiação ionizante da região cervical4.

O carcinoma papilífero é o CBDT mais comum e constitui 60 a 90% dos

carcinomas primários da glândula tireóide. A freqüência de carcinoma

folicular pode atingir até 40% em algumas séries1, 4, 6. Em análise de

tireóides retiradas em necrópsias consecutivas foi encontrado de 3 a 36% de

carcinoma papilífero65-68.

À exceção da concomitância de nódulo tireóideo com linfonodomegalia

cervical, os demais achados clínicos pouco contribuem para a suspeita

diagnóstica do CBDT. Sintomas e sinais associados à presença de

malignidade são incomuns e o diagnóstico do CBDT baseia-se

principalmente no exame ultrassonográfico associado ao exame citológico

do material aspirado por agulha fina4, 26. As características

ultrassonográficas sugestivas de malignidade são: nódulo hipoecogênico,

limites irregulares, microcalcificação, hipervascularização nodular central,
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com altos índices de resistividade e pulsatilidade69, 70. O exame citológico do

material obtido pela PAAF é sensível para o diagnóstico especialmente do

carcinoma papilífero. No entanto não é possível assegurar a real natureza do

nódulo quando a amostra é escassa ou se o material aspirado exibir apenas

o padrão folicular tireóideo. O laudo citológico limitado ao “padrão folicular”

ocorre em 15 a 22% dos exames16, 22, 71, 72.

A classificação do CBDT em subtipos histológicos atualmente utilizada

é a da AFIP1, Instituto de Patologia das Forças Armadas de Washington. Os

carcinomas foliculares são designados, conforme sua capacidade de

invasão, como extensamente ou minimamente invasivos. O carcinoma

papilífero é classicamente caracterizado pela formação de estruturas

histológicas papilares dotadas de eixo conjuntivo vascular revestido por

células foliculares neoplásicas com características nucleares específicas:

cromatina clara, pseudo-inclusões e fendas nucleares. Seus subtipos

histológicos segundo a classificação AFIP são mostrados no ANEXO A –

Quadro A1.

Nem sempre pode ser demonstrada a presença dos critérios que

definem o carcinoma folicular, tais como as invasões capsular e vascular.

Isso impossibilita a distinção histológica entre o carcinoma e o adenoma

folicular em alguns casos, aos quais é dada a denominação de neoplasia

folicular de comportamento maligno indeterminado. O carcinoma papilífero,

quando não apresenta claramente fendas nucleares e núcleos vazados,

pode ser confundido com a hiperplasia papilífera1.

As características de invasão tecidual local descritas no CBDT são:

invasão da cápsula nodular, extensão extratireóidea, invasão vascular
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sangüínea ou linfática e perineural1.

A freqüência de carcinomas multicêntricos é de 20% a 88% em

algumas séries4, 73.

O carcinoma papilífero apresenta tendência ao desenvolvimento de

metástase linfática cervical, enquanto que o folicular está mais relacionado à

disseminação hematogênica1, 4, 28.

A incidência de metástase linfática no CBDT mais comumente relatada

é de 36% mas oscila entre 16 e 80%. Mesmo se considerado apenas o

microcarcinoma (menores de 10 mm), a incidência de metástase linfática é

de 16 a 40%. A disparidade observada é decorrente das diferentes condutas

adotadas. O número de casos diagnosticados é maior quando realizados o

esvaziamento linfático cervical sistemático e a pesquisa de

micrometástases4, 25, 74-76.

A ocorrência de metástase hematogênica é de 4%, sendo 2,3% no

carcinoma papilífero e 11% no folicular4, 77, 78.

É evidente a associação da presença de metástase hematogênica com

a piora do prognóstico no CBDT. Quanto à metástase linfática, que ocorre

em maior freqüência na faixa etária mais jovem, esta não influenciou a

sobrevivência global na maioria das séries estudadas35-39, 79. Foi descrita,

entretanto, sua associação com maior índice de recidiva4, 25, 26, 28, 78, 80 e

dessa forma à piora da qualidade de vida nos casos de reoperação24, 28, 37, 81,

82.

A classificação TNM e estadiamento do CBDT segundo a União

Internacional Contra o Câncer (UICC) são mostrados no ANEXO A –Tabela

A1 e Tabela A2.
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A classificação dos doentes em grupos de risco segundo fatores

prognósticos foi proposta por vários autores8, 23, 36, 37, 40, 83. A classificação

idealizada por Cady84 e colaboradores em 1979 foi chamada de AMES, sigla

composta pelas iniciais, em inglês, dos fatores prognósticos relacionados ao

CBDT, em sua série (ANEXO A – Tabela A3). Os fatores considerados para

essa classificação estiveram associados ao prognóstico em praticamente

todas as séries e dessa forma é ela a mais utilizada na prática clínica28.

Shaha85 e colaboradores, em 1998 descreveram a distribuição dos doentes

em três grupos de risco (ANEXO A – Tabela A4) utilizando os fatores

prognósticos descritos para a classificação AMES.

Diante do diagnóstico confirmado de CBDT o tratamento recomendado

é a tireoidectomia total. Entretanto, alguns centros preconizam a

tireoidectomia parcial para os casos classificados em grupos de baixo risco9,

86.

Apesar da alta freqüência de metástase linfática, ainda há controvérsias

quanto à indicação do esvaziamento linfático cervical sistemático.

Defensores de diferentes condutas ilustram a literatura.

Grupos americanos alegam que metástase linfática não altera a

sobrevivência dos indivíduos acometidos e que o esvaziamento linfático

cervical pode aumentar a incidência de complicações pós-operatórias e por

isso não recomendam o esvaziamento de rotina5, 75, 78, 87-89. Em

contrapartida, a maioria das escolas japonesas e européias consideram que

a reoperação devido a metástase remanescente é um fator que influi na

qualidade de vida e que a segunda operação tem maior risco de

complicações que a primeira, portanto o esvaziamento sistemático deve ser
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realizado em todos os doentes81, 90-92.

A comparação dos guias de conduta das sociedades americanas e

européias, quanto ao esvaziamento linfático, evidencia a controvérsia. Na

Europa, os maiores defensores do esvaziamentos provêm das escolas

francesa11, 93, 94, alemã81, 95, italiana76, espanhola96, holandesa97, suíça98,

polonesa99 e mesmo da Inglaterra, onde a British Thyroid Association do

Royal College of Physicians10 indica o esvaziamento do compartimento

central ainda que não haja linfonodomegalia palpável no intra-operatório.

A procura de fatores preditivos da ocorrência de metástase linfática é

uma forma de identificar a real necessidade ou a extensão do esvaziamento

cervical em doentes sem evidência pré ou intra-operatória de acometimento

maligno dessas estruturas.

Os métodos diagnósticos pré-operatórios atualmente empregados e a

classificação dos doentes em grupos de risco segundo fatores prognósticos

não são suficientes para determinar o potencial de metástase linfática no

CBDT. Linhas de pesquisa baseadas em marcadores biomoleculares estão

sendo desenvolvidas na tentativa de esclarecer a questão4, 9, 30, 42, 46.

A definição do prognóstico de qualquer processo patológico é

fundamental para a escolha da terapia. Modelos matemáticos podem ser

utilizados com esse intuito. Entre eles, o de previsão de um evento binário

pela equação de regressão logística e o baseado na rede neural artificial são

os mais difundidos na área médica100-102. Ambos têm a propriedade de

identificar variáveis independentes relacionadas ao evento binário a ser

previsto, como por exemplo: recorrência pós-operatória de neoplasia

maligna, desenvolvimento de metástase e evolução para óbito.
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Em um estudo envolvendo 5123 indivíduos acometidos por CBDT,

Lundgren103 e colaboradores, em 2006, aplicaram o modelo de regressão

logística para calcular o risco de óbito, ou seja, mortalidade.

Assim como as características clínicas e anátomo-patológicas, os

biomarcadores podem ser adicionados como variáveis no modelo de

predição logística do risco de metástase de determinado carcinoma104.

Dentre os marcadores mais estudados no CBDT encontra-se a

galectina-3. Sua análise pela técnica de imunohistoquímica já é utilizada na

prática clínica em grandes centros29, 56-58, 105.

Após o tratamento cirúrgico, deve ser feita a pesquisa de corpo inteiro

com iodo marcado e recomenda-se a realização de radioiodoterapia

complementar nos doentes com captação superior a 1%. Porém sua

indicação nos casos de baixa captação é controversa. Além disso, a

levotiroxina sódica deve ser administrada em níveis adequados para

instituição da terapia supressiva4, 9, 18, 28, 47.

O seguimento é feito com dosagens sanguíneas periódicas da

tireoglobulina sérica, bastante confiável desde que não exista nível elevado

de anticorpos anti-tireoglobulina. Resultados ascendentes sugerem recidiva

do CBDT4, 9.

A sobrevivência global em cinco anos relatada para o CBDT é de 83 a

99%, com mortalidade de 8 a 17%, associada à faixa etária elevada e

metástase hematogênica. A taxa de recidiva ou persistência da doença varia

de 20 a 25% e é mais elevada nos casos com acometimento linfático

cervical4, 15, 18, 26-28, 39, 106.
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2.2. IMUNOEXPRESSÃO DE MARCADORES BIOLÓGICOS NO CBDT

Imunohistoquímica é o procedimento pelo qual é feita a marcação de

moléculas celulares e componentes da matriz extracelular com anticorpos

conhecidos, para permitir sua identificação ou quantificação. As principais

indicações do estudo imunohistoquímico de marcadores biológicos são:

discriminação da natureza benigna versus maligna de determinadas

proliferações celulares; subtipagem de neoplasias; avaliação prognóstica30.

A tireoglobulina e as citoqueratinas são exemplos de marcadores bem

estabelecidos tanto para o tecido tireóideo normal como em doenças

tireóideas benignas e malignas30.

Quantificação da imunoexpressão de marcadores

A técnica de determinação do índice de positividade da

imunoexpressão mais difundida desde 1988 é a técnica de contagem de

pontos (point counting) semi-quantitativa baseada nos estudos de

Gundersen107, associada à análise ponderada subjetiva da intensidade de

expressão108.

A análise digital da imagem é o exame de imagens capturadas por

fotografia digital, realizado com o auxílio de programas de informática.

Permite a determinação de valores numéricos para exprimir características

da imagem109.

Em 1980, Schuh82 utilizou pela primeira vez a análise digital da imagem

em espécimes citológicos coletados por PAAF de neoplasias tireóideas.

Desde então, uma série de pesquisas têm utilizado o método para análise
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morfométrica e quantificação da imunoexpressão de marcadores

biológicos110-120. Abdo-Banhos121, em 2004, utilizou a análise digital para

avaliação morfométrica de nucléolos marcados com prata de células

tireóideas em proliferação.

A vantagem do método digital é quantificar a intensidade de expressão

de um dado marcador. Dessa forma, permite a obtenção de uma variável

numérica contínua, que pode ser mensurada para cada compartimento

celular de forma independente, e pode ser aplicada em modelos

matemáticos de previsão de risco e estabelecimento de fatores

prognósticos104, 116, 119, 122.

A quantificação da imunoexpressão da galectina-3 pela análise digital

foi relatada em apenas dois estudos: um realizado em citoplasma de

astrócitos123 e outro em linfomas124.

2.3. GALECTINA-3

2.3.1. ESTRUTURA E FUNÇÃO

A galectina-3 é uma proteína com peso molecular de 30 kDa.

Historicamente é classificada como pertencente à família das proteínas de

ligação do -galactosídeo (-galactoside-binding protein), que por sua vez

pertencem ao grupo das lectinas. Foi também chamada de BP (IgE-binding

protein), pela capacidade de ligar-se à imunoglobulina-E, ou de Mac-2 por

ser um antígeno de superfície de macrófago125.

As lectinas foram descritas pela primeira vez por Harmon126, em 1977,
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como componentes dos complexos de membrana-DNA (M-Bands) no núcleo

do Bacillus subtilis. Powell127, em 1980, isolou as lectinas do tecido pulmonar

humano.

Os carboidratos estão presentes na superfície de todas as células e na

matriz extracelular como constituintes da porção glicídica das glicoproteínas

e glicolípides. A porção glicídica dessas estruturas, por sua vez, é formada

por um conjunto de oligossacarídeos que participam de funções celulares

específicas61.

As lectinas, proteínas de ligação de carboidratos, possuem em sua

conformação receptores que reconhecem estruturas oligossarcarídicas

específicas. Estas são então denominadas ligantes e suas respectivas

glicoproteínas ou glicolípides chamadas de contra-receptores. Como

exemplos desse mecanismo encontram-se a adesão de leucócitos a

oligossacarídios do endotélio vascular, adesão celular a oligossacarídeos da

laminina, constituinte da membrana basal, dentre outras61, 125.

Os vertebrados possuem dois grupos de lectinas: lectinas do tipo C,

que necessitam de cálcio para sua ligação com os respectivos

oligossacarídeos; e lectinas tipo S, cálcio independente. A este grupo

pertencem as galectinas que recebem essa denominação por

reconhecerem, em sua porção C-terminal, especificamente oligossacarídeos

contendo galactose61.

Foram descritos até então 14 membros da família das galectinas, que

apresentam domínio de ligação do carboidrato semelhante, com pequenas

diferenças, suficientes para que promovam funções biológicas diferentes. As

mais extensamente estudadas são as galectinas 1 e 361, 128.



REVISÃO DA LITERATURA 17

A pesquisa da estrutura da galectina-3 revelou que se trata de um

monômero com dois domínios funcionais: um C-terminal para ligação com

oligossacarídeos (carboidratos) e outro N-terminal, rico em seqüências

repetitivas de prolina, glicina e tirosina, para ligação com RNA e DNA

(nucleotídeos) (Figura 1). Estas galectinas podem associar-se entre si e

promoverem a ligação cruzada de contra-receptores glicoprotéicos128-130.

Figura 1 – Representação da estrutura da proteína galectina-3, evidenciando as
porções amino e carbóxi-terminal, ligadas aos respectivos contra-
receptores.

Na célula, a galectina-3 pode localizar-se no nucleoplasma, região

nucleolar e demais corpúsculos nucleares, na mitocôndria, no citoplasma

perinuclear/ peri-mitocondrial, na periferia do citoplasma junto à membrana

citoplasmática ou na própria bicamada desta. Também pode ser secretada

para desempenhar diversas funções na matriz extracelular130-132.

Quanto à localização tecidual encontra-se principalmente nos

monócitos, macrófagos e células epiteliais130, 133 (Tabela 1). Akimoto134 e

colaboradores, em 1995, descreveram a presença dessa proteína na

superfície celular dos queratinócitos da pele humana, núcleo e citoplasma

das células de Langerhans e fibroblastos.

LIGANTE
DNA / RNA

GALECTINA-3

Domínio
N-terminal

Domínio
C-terminal

CONTRA-RECEPTOR
Glicoproteína

Glicolípide

LIGANTE
Oligossacarídeo
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Em 1992, Chiarotti135 e colaboradores estudaram pela primeira vez a

expressão do gene das galectinas no tecido tireóideo normal e nos

carcinomas que o acometem: encontraram que havia associação de altos

níveis de RNAm das galectinas com a expressão do fenótipo maligno.

Tabela 1 – Distribuição tecidual da galectina-361, 128, 130.

Tecido

Distribuição tecidual normal em humanos

Córnea e conjuntiva

Epitélio gástrico e colônico

Epitélio mamário

Epitélio prostático e renal

Endotélio

Eosinófilos, neutrófilos, monócitos e macrófagos

Expressão patológica

Células basofílicas leucêmicas de ratos

Linfoma anaplásico de grandes células

Células T infectadas por HTLV

Carcinoma de mama

Carcinoma de tireóide

Carcinoma epidermóide de laringe

Carcinoma de estômago e cólon

Carcinoma de próstata

Melanoma

Fibrossarcoma

Neoplasias malignas do sistema nervoso central

Seus principais contra-receptores biológicos são mostrados na Tabela

2. É importante ressaltar que alguns contra-receptores não apresentam

função conhecida e que diferentes membros do grupo das galectinas podem
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competir entre si, tornando a interpretação de suas funções controversa em

alguns tecidos61, 130.

Tabela 2 – Principais contra-receptores biológicos para galectina-361, 130.

Contra-receptor Sítio de
ligação

Localiza
-ção

Glicoproteínas de membrana associadas a lisossomos C E/I

Região constante de imunoglobulinas épsilon C E

Receptores Fc C E

Laminina C E

Antígeno cárcino-embriogênico (CEA) C E

Proteínas de ligação de MAC-2 C E

Bcl-2 C I

Porção de carboidrato de lipopolissacarídeos C E

Porção lipídica de lipopolissacarídeos NC E

RNA e ssDNA NC I

C = porção carbóxi-terminal; NC = porções amino e carbóxi-terminal; E = extracelular; I = intracelular.

A galectina-3 é uma proteína ubíqua e multifuncional, desempenha

papéis na matriz extracelular e nos compartimentos intracelulares (Tabela 3).

Nesses últimos, pode não envolver ligações com oligossacarídeos como

principal mecanismo e até então, não são conhecidos todos os passos

biomoleculares de suas funções no núcleo e citoplasma. A função final

resultante da atuação da galectina-3 depende de sua localização,

quantidade de expressão e do tipo de contra-receptor envolvido, pois é ele

que irá fazer a transdução do sinal e promover as conseqüentes alterações

celulares. O entendimento do efeito específico para cada célula irá permitir a
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modulação terapêutica dessas atividades nas doenças que acometem os

seres humanos61, 63, 125, 136-138.

Tabela 3 – Funções atribuídas à galectina-361, 130.

Função

Adesão

Homotípica entre células neoplásicas

Neutrófilo à laminina

Inflamação

Resposta alérgica ligando IgE e receptores Fc

Produção de IL-1 por monócitos humanos

Ativação de neutrófilos humanos e liberação de superóxido

Outras atividades

Processamento pós-transcripcional de RNAm, RNAr, RNAt

Inibição da via intrínseca e indução a via extrínseca

Moutsatsos131 e colaboradores, em 1987, descreveram a participação

da galectina-3 nucleoplasmática na proliferação celular de maneira indireta.

Ao estudar os fibroblastos em proliferação (células 3T3) observaram que o

promotor do segundo íntron do gene da galectina-3 está sujeito à inibição

pelo p53, inibidor tumoral e regulador do ciclo celular. Dessa forma, há

diminuição da expressão da galectina-3 e diminuição associada da

proliferação celular. Além disso, há evidências da participação da galectina-3

nuclear no processamento do pré-RNAm e RNAr, além de ter sido

encontrada ligada à fita simples de DNA (ssDNA)61, 63, 139.

Liu125 e colaboradores, em 1996, observaram que a galectina-3 protege

as células T da apoptose pela via intrínseca, por sua capacidade de

dimerizar-se com a proteína anti-apoptótica Bcl-2, na membrana mitocondrial
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externa139.

Demonstrou-se também que a galectina-3 participa da formação de

capilares in vitro e in vivo por um processo carboidrato dependente140, 141.

Ao estudar a função da galectina-3 em doenças, observou-se que se

trata de importante modulador da função mielóide, dos macrófagos e

neutrófilos, que exibem altos níveis quando ativados em processos

inflamatórios (Tabela 3)61, 125.

Quanto à sua participação em neoplasias, foi demonstrada maior

concentração nos tecidos malignos quando comparados aos benignos. A

galectina-3 já foi estudada como um marcador do potencial metastático para

carcinoma mamário, gástrico, colônico, laríngeo, epidermóide avançado de

cabeça e pescoço e tumores malignos do sistema nervoso central142-148.

Em algumas neoplasias de origem epitelial como o carcinoma de mama

e tireóide, baixos níveis de galectina-3 parecem favorecer o desenvolvimento

de metástase, mas fatores tumorais podem alterar essa relação. No

carcinoma de cólon foi demonstrado o inverso149, 150.

Existem poucos estudos que relatam a expressão da galectina-3 entre

os diferentes compartimentos da célula maligna. Califice140 e colaboradores,

ao estudar o carcinoma de próstata em 2004, encontraram que a expressão

citoplasmática da galectina-3 induz invasão da matriz extracelular,

proliferação não dependente da ancoragem da célula à matriz , angiogênese

e menor taxa de apoptose. Ao mesmo tempo, avaliaram a expressão

nucleoplasmática da proteína, que se correlacionou com todos esses

eventos de maneira inversa. Concluem que a galectina-3 apresenta efeitos

biológicos antagônicos de acordo com sua localização subcelular. No CBDT,
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a imunoexpressão da galectina-3 no núcleo foi descrita por dois autores que

não encontraram correlação com achados clínicos ou anátomo-patológicos64,

151.

Hubert152, em 1995, demonstrou a presença da galectina-3 na zona

fibrilar densa do nucléolo à microscopia eletrônica, em fibroblastos.

Purkrabkova, em 2003, ao estudar a função da galectina-3 no nucléolo, em

cultura de células da medula óssea, observou que não houve correlação

dessa expressão com o índice de proliferação celular153.

No carcinoma tireóideo, Friedman154, em 1979, descreveu a

importância das características nucleolares ao exame citológico pré-

operatório. O mesmo foi confirmado por Montironi155 em 1991. Não há na

literatura consultada estudos que considerem a imunoexpressão da

galectina-3 no nucléolo das células do CBDT.

Bartolazzi29 e colaboradores, em 2001, ao estudarem uma casuística

composta por 226 doentes, encontraram 100% de sensibilidade e 98% de

especificidade para o diagnóstico pré-operatório do carcinoma tireóideo

quando havia imunoexpressão citoplasmática da galectina-3 nos espécimes

obtidos pela PAAF. Resultados semelhantes foram encontrados por outros

autores que descrevem positividade citoplasmática de padrão e intensidade

variáveis da galectina-3 no CBDT quando comparado a lesões benignas34, 48,

56, 58, 151. Contudo há trabalhos que demonstram positividade fraca e focal de

algumas lesões benignas60, 156.

Em 2002, Herrmann64 e colaboradores descreveram a imunoexpressão

citoplasmática da galectina-3 no tecido tireóideo benigno e no carcinoma ao

estudar 62 casos. Encontraram que houve forte expressão da galectina-3 no
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carcinoma papilífero e menos intensa no folicular e anaplásico. Relataram

também expressão nos linfócitos e nas células foliculares da área de

tireoidite e reatividade das células endoteliais.

Kawachi53 e colaboradores, em 2000, estudaram 246 neoplasias

tireóideas e encontraram concentração maior da galecina-3 citoplasmática

nos carcinomas papilíferos com metástase.

2.3.2. PROLIFERAÇÃO CELULAR

O processo de proliferação celular é coordenado pelo núcleo e é na

região nucleolar onde ocorrem alguns dos processos mais importantes

envolvidos no mecanismo.

O núcleo

Franz Bauer157 descreve a presença do núcleo celular em 1802. Nessa

época já discute a intensa modificação da estrutura ocorrida durante a

mitose e suspeita de que se trata de uma entidade dinâmica158.

Sabe-se que o núcleo é um compartimento celular complexo, composto

de mais de uma dezena de estruturas integradas entre si, delimitado pela

membrana nuclear. O fluido que preenche o espaço entre as estruturas

nucleares chama-se nucleoplasma. No núcleo encontra-se a maior parte dos

genes, pois existe também o DNA extranuclear mitocondrial159.

As primeiras estruturas subnucleares descritas foram o nucléolo e o

corpúsculo de Cajal. O nucléolo, como será descrito mais a diante, também

é subdivido em pelo menos três compartimentos e numa zona perinucleolar.
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Além deste e do corpúsculo de Cajal, outras estruturas conhecidas até o

momento são: os corpos PML, os Gems, os speckles e os paraspeckles. O

nucleoplasma também é dividido em região de eucromatina e de

heterocromatina159-161.

As estruturas nucleares participam direta ou indiretamente dos

processos de duplicação, transcrição ou tradução. As proteínas,

ribonucleoproteínas e diversas categorias de RNA que fazem parte da

fisiologia nuclear, trafegam de forma ordenada e contínua entre os

compartimentos nucleares, e entre o núcleo e o citoplasma161.

Ao contrário das organelas citoplasmáticas que são, em sua maioria,

entidades permanentes, a formação e desagregação das estruturas

nucleares refletem a atividade específica do compartimento. Quando essa

tarefa não é mais necessária em uma determinada fase do ciclo celular, a

estrutura desagrega-se e passa a não ser mais visível159.

A galectina-3 nucleoplasmática

Em 2003, Paron162 demonstrou o papel da galectina-3 imersa no

nucleoplasma, onde atua como fator de transcrição em conjunto com o

TTF-1. O dímero tem a capacidade de acoplar-se à fita simples de DNA e,

pela ativação de oncogenes, conferir à célula um fenótipo mais agressivo.

Em 2004, Kurihara157 demonstra, em carcinoma tireóideo, a

participação da galectina-3 nuclear em outra via pró-oncogenética: a via da

β-catenina. O autor demonstra que o acoplamento direto da galectina-3 à

β-catenina, induz à transcrição dos oncogenes da ciclina-D1 e c-myc. As

proteínas traduzidas a partir da transcrição desses genes têm provado papel
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oncogenético.

Foi demonstrado o papel da galectina-3 na biogênese, organização e

transporte de pequenas ribonucleoproteínas, assim como seu papel direto

no processamento do RNA ribossômico e mensageiro, fazendo parte do

complexo ribonucleoprotéico SMN163.

A região nucleolar

O nucléolo é uma aquisição evolutiva das células eucarióticas e foi

descrito à microscopia óptica em 1836164.

É composto pelo encontro de regiões específicas dos cromossomos 13,

14, 15, 21 e 22. Essas regiões possuem genes que codificam RNA

ribossômico e que se aglomeram na região onde será organizado o nucléolo

durante a fase de síntese165, 166.

O nucléolo pode ser dividido em três regiões. A região onde os

segmentos de DNA dos cinco cromossomos se agrupam é chamada de

centro fibrilar. Ao redor dessa dispõem-se duas outras regiões, a primeira

chamada componente fibrilar denso e a segunda e mais externa,

componente granuloso. Ao redor da estrutura encontra-se ainda a região

perinucleolar.

A transcrição dos genes ribossômicos ocorre na periferia do centro

fibrilar e o RNA ribossômico dispõe-se entre esse e o componente fibrilar

denso. Neste último, inicia-se o processamento pós-transcripcional do RNAr.

A maturação final dos ribossomos será realizada no componente

granuloso167.

Sabe-se que além da produção de ribossomos, no nucléolo ocorre
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processamento de RNA transportador e mensageiro, controle de replicação

viral, controle de ciclo celular, de replicação do DNA, do fenômeno de

senescência, da progressão maligna e da supressão tumoral167, 168.

Como todas as estruturas intranucleares, o nucléolo só é formado

quando suas funções são necessárias. É formado durante a fase S (de

Síntese) celular, desaparece durante a mitose e volta a se formar quando é

novamente necessário. Durante a fase S, uma célula pode ter de um a mais

de 10 nucléolos, dependendo da atividade sintética. A quantidade, o volume

e a localização (no centro ou periferia do núcleo) dos nucléolos refletem a

intensidade do seu funcionamento155, 169.

Tecidos com intensa atividade proliferativa necessitam de volumosa

síntese de ribossomos para a tradução de proteínas, por isso apresentam

nucléolos bem visíveis, numerosos e na posição periférica do núcleo. As

características nucleolares auxiliam no diagnóstico diferencial entre tumores

benignos e malignos155, 170.

Em adenomas e carcinomas foliculares tireóideos, o volume, a

quantidade e a localização intranuclear do nucléolo são considerados como

variáveis que podem auxiliar na sua classificação155.

A galectina-3 na região nucleolar

Em 1987, Moutsatsos131 descreveu o papel da galectina-3 na

proliferação de células neoplásicas, atuando no nucléolo como um fator

associado à produção e processamento de ribossomos. Em 1995, Dagher171

comprovou a participação da galectina-3 no processamento do RNA

mensageiro de células malignas. No mesmo ano, Hubert152 definiu a exata
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localização da molécula na região fibrilar densa do nucléolo, onde atua no

processamento e maturação do RNA ribossômico. Demonstrou o seu

envolvimento no processo de diferenciação e proliferação celular.

Proliferação celular e marcadores imunohistoquímicos

A relação entre o número de células que estão em processo de

proliferação e o número daquelas em repouso, é um índice utilizado para

classificar neoplasias em graus de malignidade. Carcinomas agressivos

possuem elevada atividade mitótica. A contagem direta do número de

células em divisão à microscopia óptica, pode ser associada a outros meios

de quantificação. Dentre eles, os mais utilizados são a marcação celular pela

timidina tritiada (T [H3]), das regiões organizadoras de nucléolo pela prata

(AgNOR) e a citometria de fluxo172-174.

Embora o antígeno Ki-67 (ou MIB-1) seja uma proteína nuclear de

função desconhecida, à imunohistoquímica é um marcador específico de

proliferação celular30, 175. O marcador PCNA (antígeno nuclear de

proliferação celular) tem associação com a síntese de DNA e também pode

ser empregado à imunohistoquímica30. Esse último foi estudado no tumor

primário e no tecido metastático do CBDT33. Quanto ao Ki-67, já foi

amplamente estudado no carcinoma tireóideo e obteve-se que o CBDT é

caracterizado pelo baixo grau de proliferação celular176-178.

A associação entre a imunoexpressão citoplasmática da galectina-3 e

expressão do Ki-67 já foi investigada nos carcinomas gástricos, carcinoma

epidermóide de cabeça e pescoço e carcinoma de paratireóide. Não há

relatos dessa análise no CBDT179-182.
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2.3.3. APOPTOSE

Os antigos gregos intrigavam-se com o fenômeno outonal da mudança

de cor, textura e finalmente queda das folhas de algumas árvores.

Percebiam que era um fenômeno diverso da morte de algumas árvores

acometidas por processos patológicos. Chamaram a “morte” programada

durante o inverno de apoptosis183.

A todo o momento, em indivíduos pluricelulares, originam-se células

com características neoplásicas, porém, mecanismos de autocontrole evitam

que estas se proliferem e desenvolvam massas tumorais. Um dos

mecanismos é a indução destas células à morte programada184, 185.

O processo apoptótico tem por objetivo a eliminação de células que por

algum motivo tornaram-se desnecessárias ou lesivas ao equilíbrio tecidual.

Envolve diversas macromoléculas, que agem em cascata, sendo

indispensável a participação das proteínas pertencentes à família das

asparaginases da porção C-terminal, as C-asparaginases (ou caspases)186-

188.

A via final da apoptose é o empacotamento organizado das

macromoléculas celulares em vesículas apoptóticas, com antígenos de

superfície que são reconhecidos por receptores nas células vizinhas, que

interagem com os corpos apoptóticos e agem como fagócitos183.

Quem processa as moléculas para que possam ser empacotadas nos

corpos apoptóticos são as caspases. São conhecidas pelo menos nove

caspases. Estas e outras moléculas que fazem parte no processo são

produzidas em maior quantidade quando a apoptose é desencadeada. A
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caspase-3 é a via final efetora dessa cascata e a sua forma ativa pode ser

quantificada no citoplasma à imunohistoquímica, pela utilização do anticorpo

anti-caspase-3 p20183, 189, 190.

Ahmad191 e colaboradores, em 2000, estudaram a caspase-3 no

carcinoma tireóideo e Kasper192, no mesmo ano, estudou sua associação

com a galectina-3 em carcinomas de pulmão.

A ativação das caspases

Dois processos de ativação das caspases são conhecidos: a via

intrínseca, e a via extrínseca183.

A via intrínseca tem como estrutura chave a mitocôndria. A organela é

dotada de membrana externa e interna e, no espaço entre elas, o

citocromo-c é abundante. A integridade estrutural e funcional da mitocôndria

é fundamental para impedir a liberação do citocromo-c para o citosol e a

conseqüente ativação da via das caspases183, 186, 188.

O estímulo pró-apoptótico faz com que a integridade estrutural e

funcional da mitocôndria seja perturbada. A desestruturação da transmissão

de elétrons das cristas da membrana interna, a perda do potencial

transmembrana e a presença de poros liberam o citocromo-c para o citosol.

A família de moléculas chamada de Bcl-2 está envolvida nesse processo.

Várias hipóteses são aventadas, mas a mais aceita é que o Bcl-2 e outra

molécula da mesma família (Bax) formam dímeros na superfície da

membrana externa que são verdadeiros poros controladores da liberação do

citocromo-c para o citosol183, 187.

A via extrínseca não envolve a mitocôndria e a liberação do
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citocromo-c. É desencadeada pela interação entre receptores de membrana,

como o Fas e o TRAIL, com os seus respectivos ligantes. Essa interação

ativa segundos mensageiros intracelulares que resultará na ativação da

caspase-8 citoplasmática e, por conseguinte, da cascata das caspases até a

via final do processo191, 193.

Apoptose e galectina-3 citoplasmática

As células malignas utilizam a galectina-3 para bloquear a via intrínseca

da apoptose no seu próprio citoplasma e desencadear a extrínseca nas

células vizinhas130, 193. Nos dois casos, tem um papel na progressão maligna

e aumento da agressividade183.

A célula produtora de galectina-3 utiliza a molécula para si própria para

se “imortalizar”, ou seja, como anti-apoptótica bloqueando a via intrínseca no

seu próprio citoplasma. Porém, para as células do sistema imune, que

podem agredi-la, a célula maligna secreta a galectina-3 para o espaço

extracelular onde é pró-apoptótica e induz os linfócitos à morte, pela via

extrínseca, processo denominado de escape imune128, 193, 194.

Na via intrínseca, a galectina-3 tem a capacidade de manter a

integridade do potencial elétrico transmembrana mitocondrial, estabilizar o

processo de transmissão de elétrons nas cristas da membrana interna e de

interagir com proteínas da família do Bcl-2 e impedir a formação de poros130,

194.

Na via extrínseca, a galectina-3 extracelular pode ligar-se a células que

possuem receptores de membrana pró-apoptóticos. Os linfócitos T

citotóxicos apresentam receptores que são ativáveis pela galectina-3. Ao
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ocupar a fenda funcional do receptor, a galectina-3 induz a ativação de

segundos mensageiros que ativarão a via final das caspases128, 193.

Células que têm a capacidade de escapar ao reconhecimento por

células do sistema imune possuem maior probabilidade de sobreviver nos

tecidos, seja no tecido tireóideo, na luz vascular ou em um eventual órgão

onde a célula maligna pode se implantar por via hematogênica ou linfática183.

2.3.4. ANGIOGÊNESE

Angiogênese é o processo de formação de novos vasos sangüíneos e

linfangiogênese é a formação de neovasos linfáticos. Bem estabelecida é a

necessidade dos tecidos neoplásicos de produzir vasos sangüíneos arteriais

para suprir seu aporte metabólico e de vasos venosos para drenar seus

resíduos. Quanto maior a capacidade do parênquima maligno de induzir a

angiogênese, maior seu potencial para progredir em volume e gerar

metástase184, 195-197.

O estudo do fenômeno angiogênico das neoplasias é um exemplo de

interação entre os marcadores celulares e estromais, pois o tecido maligno

ao se proliferar, necessita de maior aporte sangüíneo e produz fatores que

estimulam a formação de vasos, ao mesmo tempo em que secreta enzimas

que degradam a matriz para que as células neoplásicas possam progredir

pelo estroma em direção aos vasos neoformados198.

Para o estudo do grau de angiogênese pode-se lançar mão de

anticorpos que à imunohistoquímica marcam as células endoteliais. O CD-34

(catepsina D-34) é o mais específico para vasos neoformados30.
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Em 1988, Srivastava199 e colaboradores foram os primeiros a

relacionarem a presença de metástase com o número de microvasos no

melanoma. Weidner200 e colaboradores, em 1992, foram pioneiros no

emprego do cálculo da densidade de microvasos (DMV) no estudo do

prognóstico do carcinoma de mama.

Fontanini201 em 1996, observou que apenas no carcinoma medular a

maior DMV foi um fator prognóstico significante, o que não ocorreu no

CBDT. Resultados semelhantes foram encontrados por Friguglietti32 e

colaboradores ao analisarem as neoplasias foliculares.

Goldenberg202 e colaboradores, em 1998, apontaram que há elevada

DMV no CBDT quando comparada à do tecido tireóideo adjacente, sem

correlação com os índices de recorrência da doença. Por outro lado, no

mesmo ano, foi demonstrado que a DMV pode ser um fator prognóstico

significante no carcinoma papilífero da tireóide203, 204.

Angiogênese e galectina-3

Nangia-Makker141, em 2000, relacionou a galectina-3 ao fenômeno

angiogênico. Demonstrou que a galectina-3 está envolvida na formação de

capilares in vitro e in vivo.

Na literatura investigada não há estudos da associação entre a

expressão da galectina-3 e a densidade de microvasos no CBDT.



3. OBJETIVO



OBJETIVO 34

3. OBJETIVO

O objetivo da presente pesquisa foi verificar:

3.1. Hipóteses principais

3.1.1. Se no CBDT há diferença da imunoexpressão da galectina-3 nos

compartimentos do tireócito maligno entre os doentes com e sem

metástase;

3.1.2. Se é possível predizer o risco individual da ocorrência de metástase

no CBDT, em função da quantificação digital da galectina-3 nos

compartimentos do tireócito maligno.

3.2. Hipóteses secundárias

3.2.1. Se no CBDT a imunoexpressão da galectina-3 nos compartimento do

tireócito maligno é diferente daquela no tecido tireóideo não

neoplásico;

3.2.2. Se há diferença da imunoexpressão da galectina-3 nos

compartimentos do tireócito maligno segundo a presença de invasão

tecidual local pelo CBDT;
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3.2.3. Se há diferença da imunoexpressão da galectina-3 nos

compartimentos do tireócito maligno conforme a sobrevivência dos

doentes acometidos pelo CBDT;

3.2.4. Se nos grupos com e sem metástase há indícios do envolvimento da

galectina-3 com inibição da via intrínseca ou indução da via

extrínseca da apoptose; indução da proliferação celular; e indução da

angiogênese.
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4. CASUÍSTICA E MÉTODO

O presente estudo teve aprovação da Comissão de Ética para Análise

de Projetos de Pesquisa (CAPPesq, protocolo de pesquisa nº 484/02) da

Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo, em sessão de 10 de julho de 2002 (Apêndice

B), e Bolsa de Estudo para Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento

de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

4.1. PESQUISA DOS DADOS DA CASUÍSTICA E DESENHO DO ESTUDO

Em etapa preliminar, foram investigados todos os 774 registros

consecutivos de operações cirúrgicas indicadas por doença da glândula

tireóide no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Departamento de

Cirurgia do HC-FMUSP, no período entre 1995 e 1999. Em 506 pacientes foi

realizada tireoidectomia ou ressecção de cadeias linfáticas cervicais por

carcinoma da glândula tireóide. Sete doentes foram submetidos ao

esvaziamento cervical nesse período, porém à tireoidectomia em data

anterior a 1995.

Trata-se de estudo retrospectivo, de caso-controle não pareado,

longitudinal para a análise do fenômeno metastático e da sobrevivência,

transversal para a ocorrência de invasão tecidual local.
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Critérios de inclusão e exclusão

Como critérios gerais de inclusão, considerou-se a confirmação do

diagnóstico histológico do tumor primário como CBDT, assim como a

disponibilidade dos dados referentes ao tratamento cirúrgico e daqueles

necessários para o estadiamento inicial.

Foram excluídos os indivíduos cujos blocos dos espécimes ressecados

não possuíam mais área de tecido representativo de carcinoma.

Os doentes foram recrutados para a formação do grupo caso até que

foram inteirados 49 com metástase no período perioperatório. O grupo

controle foi formado por 60 indivíduos sem doença metastática, recrutados

de maneira ajustada pela data da operação para abranger o mesmo período

de recrutamento do grupo caso, ambos perfazendo uma casuística de 109

doentes.

Os critérios de inclusão específicos para a formação dos grupos caso e

controle foram:

 Grupo caso: o diagnóstico de metástase linfática ou hematogênica pelo

exame anátomo-patológico ou pela concentração fora do leito

tireóideo do iodo marcado, à pesquisa de corpo inteiro;

 Grupo controle: a ausência de metástase, com base no registro em

prontuário, assinalado por cirurgião de cabeça e pescoço, da

ausência de sinais e sintomas relativos à doença metastática ou

ausência do fenômeno aos exames de imagem.

O critério de exclusão específico para o grupo controle foi a falta de

seguimento ambulatorial por mais de cinco anos, o que resultou em um

número de 52 doentes nesse grupo. Desses, houve ainda migração para o
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grupo caso de oito indivíduos que desenvolveram metástase durante o

período de acompanhamento.

Dessa forma, constituiu-se o grupo caso de 57 doentes e o grupo

controle de 44.

Revisão de prontuários

A revisão dos prontuários dos doentes com diagnóstico confirmado de

carcinoma papilífero e folicular, recuperados da Divisão de Arquivo Médico

do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo, foi feita com a utilização de protocolo

previamente estabelecido (Apêndice C) contendo:

 Identificação do doente: gênero, idade no momento do ato operatório e

origem étnica;

 Características clínicas pré-operatórias: queixa principal e sua duração;

antecedentes pessoais e uso de levotiroxina sódica ou anti tireóideos via

oral; características do exame físico relativo à tireóide e região cervical;

exames laboratoriais – T4 livre (referência: 0,6 - 1,54 ng/dl), TSH

(referência: 0,5 - 4,2 mcU/ml), tireoglobulina (referência: inferior a 55

ng/ml) e anticorpos anti tireóideos séricos; exame ultrassonográfico da

região cervical e exame citológico do material obtido pela PAAF;

 Dados referentes ao tratamento cirúrgico: data da operação, extensão da

tireoidectomia e tipo de esvaziamento cervical realizado;

 Características clínicas pós-operatórias: dados da PCI com iodo marcado

(locais e porcentagem de captação em 24h), radioiodoterapia

complementar (dose de iodo marcado em mCi e data), quando realizada,
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e dose da reposição hormonal (µg); exames laboratoriais – TSH e

tireoglobulina séricos;

 Características anátomo-patológicas do carcinoma primário: tipo

histológico e subtipos, presença de tireoidite e bócio colóide associados,

multicentricidade do carcinoma; características de invasão tecidual –

extensão extracapsular, invasão vascular e invasão perineural; diâmetro

máximo do maior nódulo de carcinoma;

 Presença de metástase linfática ou hematogênica;

 Seguimento: tempo total de seguimento em meses, ocorrência de óbito e

recidiva da doença. Considerou-se persistência a evidência do

reaparecimento do carcinoma em menos de seis meses do tratamento

cirúrgico e recidiva após esse período;

 Classificação: estadiamento TNM segundo a UICC e classificação

segundo o índice prognóstico AMES38.

Foram analisadas quatro dosagens séricas pós-operatórias de TSH e

tireoglobulina, fora do período peri-radioiodoterapia. Para apreciar se a dose

de levotiroxina sódica administrada no pós-operatório era suficiente, foi

considerado o valor do TSH sérico, que deveria ser inferior à metade do

valor máximo de referência18. Quanto à tireoglobulina, foi obtida curva

determinada pelos seus valores absolutos e os picos de elevação foram

avaliados no seguimento dos doentes. É importante ressaltar que, durante o

período de seguimento, houve variação nos valores de referência dos

exames. Para tornar possível a comparação dos resultados foi realizado o

cálculo da proporção entre os valores obtidos e as respectivas referências.
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A coleta dos dados relativos à evolução pós-operatória, que

eventualmente não constavam nos prontuários, foi completada através de

convocação dos pacientes, comunicação pessoal, visitas domiciliares ou

questionários enviados aos familiares, enfocando dados relativos à recidiva

ou óbito, para assim obter o seguimento de 60 meses ou mais.

4.2. AVALIAÇÃO ANÁTOMO-PATOLÓGICA

Foram obtidos todos os espécimes do carcinoma primário, linfonodos e

metástase hematogênica ressecados de cada caso, conservados no setor

de arquivo de blocos e lâminas do Serviço de Anatomia-Patológica do

Instituto Central do HC-FMUSP.

Todo o material encontrava-se incluído em blocos de parafina

tamponada, após fixação prévia em formalina 10%, confeccionados à época

da exérese cirúrgica. Cada um deles foi processado primeiramente para

diagnóstico histológico e em seguida, os espécimes relativos à glândula

tireóide, para o estudo imunohistoquímico.

Cortes histológicos de 3 µm de cada bloco foram montados sobre

lâminas e corados por hematoxilina-eosina. Estas foram revistas

separadamente por dois patologistas do Departamento de Patologia da

FMUSP com experiência na análise de neoplasias tireóideas. Os casos nos

quais o diagnóstico foi de carcinoma pouco diferenciado ou medular não

foram considerados. Nenhum dos patologistas conhecia previamente o

diagnóstico das lâminas estudadas. Apenas foram incluídos no estudo os

casos nos quais houve concordância no diagnóstico de CBDT entre eles.
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A classificação dos subtipos do carcinoma, segundo os critérios

preconizados pela AFIP1, foi realizada nas áreas mais representativas e com

base no padrão tecidual predominante, identificados após análise de todos

os cortes.

As lâminas relativas aos linfonodos extraídos, bem como ao fragmento

de biópsia da metástase hematogênica, quando realizada, também foram

analisados pelos dois patologistas. Da mesma forma, foram incluídos

somente os casos nos quais houve a concordância entre eles.

Além disso, para cada caso foi selecionado um bloco de parafina com

área representativa do carcinoma e, sempre que possível, da interface entre

ele e o tecido normal ou bócio colóide. A partir desses blocos foram

confeccionadas as lâminas para a reação imunohistoquímica com os

anticorpos anti-galectina-3, anti-Ki-67, anti-caspase-3 ativada e anti-CD-34.

4.3. ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA

4.3.1. TÉCNICA DE COLORAÇÃO

Toda as reações para a análise imunohistoquímica foram realizadas no

Laboratório de Imunohistoquímica (LIM 05) do Departamento de Patologia

da FMUSP.

Os blocos selecionados foram cortados em fragmentos de 3 µm de

espessura e estes, montados sobre lâminas de microscopia previamente

silanizadas, sem coloração. A silanização das lâminas foi feita da seguinte

maneira: imersão em uma cuba contendo álcool, em duas com acetona e
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depois em mais duas com silane (Sigma® A3648) por cinco minutos cada; o

procedimento termina com lavagem em acetona e água destilada.

As lâminas silanizadas contendo o corte histológico de tecido tireóideo

foram submetidas à técnica de imunohistoquímica que seguiu o protocolo

streptABC – complexo streptavidina-biotina-peroxidase30.

Primeiro o tecido foi desparafinizado pela imersão em xilol aquecido a

95ºC por 20 minutos, seguido de lavagem em xilol a temperatura ambiente.

O tecido foi então hidratado pela imersão das lâminas em álcool absoluto,

álcool 95% e álcool 70%, respectivamente, seguida de lavagem em água

corrente, água destilada e deionizada.

Seguiu-se a recuperação antigênica, realizada em panela a vapor na

qual colocou-se o berço com as lâminas em cuba com solução de citrato 10

mM, pH 6,0 a 95-100ºC. Após 35 minutos, a cuba com as lâminas foi

retirada da panela e permaneceu por 20 minutos em resfriamento até a

temperatura ambiente. Seguiu-se com a lavagem em tampão fosfato de

sódio (PBS) a 0,05 M, pH 7,2-7,4. Na seqüência, realizou-se o bloqueio das

peroxidases endógenas com a lavagem das lâminas em peróxido de

hidrogênio 10V (3%), seguida de lavagem em água corrente, água destilada

e em PBS.

O bloqueio de sítios inespecíficos foi feito com a imersão das lâminas

em leite desnatado 2%, diluído em PBS, por 20 minutos em temperatura

ambiente. Logo após, escorreu-se o leite.

Os seguintes anticorpos primários foram então diluídos separadamente

em soro albumina bovina (BSA, Sigma®): anti-galectina-3, na proporção de

1:40 (LabVision®, California, USA), anti-Ki-67 na proporção de 1:400
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(Immunotech®, Marseille, France), anti-caspase-3 ativada na diluição de

1:600 (clone p20 (N-19) – Santa Cruz Biotechnology Inc®, California, USA) e

anti-CD-34 na diluição de 1:25 (Novocastra Laboratory®, Newcastle, United

Kingdom). Sobre os cortes de tecido foram colocados 100 l de cada

solução resultante (em lâminas distintas) que permaneceram incubados em

câmara úmida e em geladeira durante 18 horas.

Após esse período, as lâminas foram lavadas em PBS e em seguida,

incubadas por uma hora a 37ºC com o anticorpo secundário LSAB-HRP

(Large Streptavidin-Biotin – System Peroxidase; k-0690; Dako A/S®,

Copenhagen, Denmark), comercializado já pronto para uso. As lâminas

foram então lavadas em tampão PBS e incubadas pela peroxidase

estreptavidina-biotinilada por 45 minutos a 37ºC.

Após a lavagem em PBS, procedeu-se à revelação, na qual as lâminas

foram colocadas no cromógeno (3-3’-diaminobenzamidina – DAB 100mg em

70 ml de PBS + 3 ml de água oxigenada; Sigma Diagnostics®, St. Louis,

USA), por cinco minutos e lavadas em água corrente, contracoradas em

hematoxilina de Harris (Sigma Diagnostics®, St. Louis, USA) por 30

segundos e novamente lavadas em água corrente para serem desidratadas

pela imersão em álcool 70%, álcool 95%, álcool absoluto e em solução de

xilol. Finalmente as lâminas foram montadas com lamínula e entelan,

rotuladas e mantidas em posição horizontal por 24 horas.

Como controle interno negativo foram consideradas hemácias não

coradas; como positivo, para galectina-3 e caspase-3, a coloração de

macrófagos xantomatosos e linfócitos, respectivamente (Figura 2).
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Figura 2 – Fotomicrografia de lâmina corada por imunohistoquímica para
galectina-3 em aumento de 400x. Nota-se conglomerado de
macrófagos xantomatosos de colorido castanho no citoplasma,
representativos do controle interno positivo (caso n0 9).

Como controles externos, positivo e negativo, das reações utilizaram-

se: língua humana para galectina-3 e CD-34, amídala humana para Ki-67 e

caspase-3 ativada, segundo especificação dos fabricantes dos anticorpos

primários. O controle externo negativo foi submetido a todos os passos do

processo, exceto a exposição ao anticorpo primário.

O colorido castanho foi considerado como uma evidência da expressão

dos antígenos na célula, para cada anticorpo utilizado (galectina-3, Ki-67,

caspase-3 e CD-34), conforme ilustrado na Figura 3.
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Figura 3 – Fotomicrografia de lâminas coradas por imunohistoquímica em
aumento de 400x. (A) Expressão da galectina-3 no nucléolo
(seta em vermelho), nucleoplasma (seta em verde) e citoplasma
(seta em preto) dos tireócitos malignos; (B) expressão do
endoteliócito para CD-34; (C) expressão citoplasmática da
caspase-3; (D) expressão nuclear do Ki-67.

4.3.2. QUANTIFICAÇÃO DIGITAL DA IMUNOEXPRESSÃO

Inicialmente, no Laboratório de Biologia Molecular da Disciplina de

Bioquímica da Faculdade de Medicina do ABC, as lâminas foram analisadas

em microscópio óptico (Nikon Eclipse® TS100) sob a mesma intensidade de

luz e altura do condensador. A área de maior concentração de células

marcadas (hot spots), para cada anticorpo, foi escolhida em aumento de 40

e 100x.

C D

A B
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Para a captura digital da imagem dos campos microscópicos, em

aumento de 400x, foram realizadas fotomicrografias de 640x480 pixels, em

15 campos consecutivos e não coincidentes por lâmina, com câmera digital

(Nikon Coolpix® 4300) em zoom óptico máximo, abertura de condensador

F13.4 e tempo de exposição de 1/250, com flash desligado.

As imagens obtidas foram transferidas para um computador e

analisadas através do Sistema de Processamento e Análise de Imagem

ImageLab® (Softium Informática®, São Paulo, Brasil), versão 2.4, calibrado

para utilizar a escala em micrômetro (µm).

Para a quantificação da imunoexpressão foi realizado o cálculo do

índice de positividade (IP), intensidade de expressão (ItE), índice de

expressão imunohistoquímico (IE), de acordo com os compartimentos

celulares, e a densidade de microvasos (DMV), caso a caso.

Para cada marcador os índices calculados foram:

 galectina-3: IP para as expressões nucleolar e nucleoplasmática; IP, ItE e

IE para a expressão citoplasmática;

 Ki-67: IP da expressão nuclear;

 Caspase-3: IP, ItE e IE para a expressão citoplasmática;

 CD-34: cálculo da DMV.

4.3.2.1. CÁLCULO DO ÍNDICE DE POSITIVIDADE (IP)

Os tireócitos malignos com citoplasma positivo e negativo foram

manualmente indicados (Figura 4) em cada fotomicrografia digital. Sua

contagem foi feita simultaneamente pelo programa ImageLab®, com a
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análise de 1000 ou mais tireócitos malignos. Assim determinou-se o total de

imagens que devem ser analisadas em cada caso e o índice de positividade

(IP) citoplasmático segundo a equação107:

Para o cálculo do IP nucleoplasmático da galectina-3, o mesmo

procedimento foi empregado.

Os nucléolos positivos para galectina-3 também foram indicados

manualmente, nas mesmas fotomicrografias utilizadas para o cálculo do IP

citoplasmático, e contados de maneira semelhante. Foram considerados

positivos os nucléolos com marcação de uma ou mais zonas. O IP nucleolar

foi calculado segundo a equação abaixo, onde o denominador representa o

total de fotomicrografias analisadas107:

Para o cálculo do IP do Ki-67 utilizou-se a mesma equação acima.

x 100 →  [%]IP =

→  [n/CGA]IP =

número de tireócitos malignos com citoplasma positivo
número total de tireócitos malignos contados

número de nucléolos positivos
total de campos em grande aumento analisados
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Figura 4 – Demonstração do uso do ImageLab® na identificação manual de células
positivas (pontos brancos) e negativas (pontos pretos) e sua
concomitante contagem automática (seta) para o cálculo do IP (caso n0

75).

4.3.2.2. CÁLCULO DA INTENSIDADE DE EXPRESSÃO (ItE)

A intensidade do colorido castanho expresso no citoplasma foi

objetivamente quantificada com o emprego do programa de análise de

imagem. Para tanto, delimitou-se manualmente e de maneira aleatória, uma

área de 2,87 µm2 do citoplasma de 12 tireócitos malignos positivos (três em

cada quadrante) para cada fotomicrografia utilizada no cálculo do IP

citoplasmático.
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Para cada fotomicrografia, a densidade da coloração

imunohistoquímica (densidade óptica da cor castanha – DOc) dessas áreas

foi calculada automaticamente e representa a média do RGB206

(composição da cor segundo a quantidade das cores vermelha, verde e

azul) pela área total selecionada (Figura 5), expressa em unidades ópticas

por micrômetro quadrado (uo/µm2). A DOc total de cada caso foi obtida pelo

cálculo da média das densidades ópticas das imagens estudadas naquele

caso, correspondentes ao número mínimo de 1000 tireócitos malignos109.

O mesmo procedimento foi aplicado para obtenção da densidade em

uma área de ausência de tecido (densidade óptica do fundo – DOf), espaço

vascular ou interpapilar, de todas as imagens estudadas para a equalização

das mesmas (Figura 6)109.

Os valores de densidade óptica calculados pelo programa compõem

uma escala decrescente na qual altos valores correspondem a cores

visualmente claras. Isso se deve ao fato de que a cor branca absoluta, que

corresponde ao máximo da densidade óptica (3207 uo/µm2), é composta

pela totalidade de vermelho, verde e azul; e o preto, a ausência delas109, 206.

A equação abaixo foi aplicada para o cálculo da Intensidade de

Expressão (ItE) para cada caso, cujos valores compõem uma escala

crescente:

→  [uo/µm2]ItE = 3207 _
10

3207 x ΣDOc
10 ΣDOf
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Figura 5 – Demonstração do uso do ImageLab®. (A) Determinação
manual das 12 áreas de citoplasma corado (quadrados em
vermelho); (B) planilha de resultados onde a seta indica a
média do RGB pela área total delimitada (caso n0 75).

A

B



CASUÍSTICA E MÉTODO 52

Figura 6 – Demonstração do uso do ImageLab® na determinação manual da
área de ausência de tecido (quadrado em vermelho) e o cálculo
de sua densidade (seta) (caso n0 75).

4.3.2.3. CÁLCULO DO ÍNDICE DE EXPRESSÃO (IE)

O índice de expressão imunohistoquímico (IE) representa a intensidade

de expressão proporcional à fração de tireócitos malignos positivos108,

segundo a equação:

→  [uo/µm2]IE = IP_
100

x ItE
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4.3.2.4. CÁLCULO DA DENSIDADE DE MICROVASOS (DMV)

A contagem de vasos com endoteliócitos marcados para CD-34 foi feita

com o auxílio do programa ImageLab®. A densidade de microvasos, que

expressa o número de vasos neoformados em relação à área total estudada,

definida previamente pelo número de imagens determinadas no cálculo do

IP, foi calculada segundo a equação107, 200:

número de microvasos positivos
área total de tecido estudada

4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados obtidos foram organizados e tabulados em planilhas com

auxílio do programa Excell em Windows XP (Microsoft Corporation®,

Califórnia, USA).

A escolha das medidas de tendência central e dispersão dos valores

que compõem as amostras, assim como dos testes estatísticos para

comparação entre as mesmas baseou-se nos tipos de distribuição. As

distribuições foram definidas como paramétricas ou não paramétricas

segundo o programa estatístico SigmaStat® versão 3.0 (SPSS® Inc; Ilinois,

USA). Para todas as outras análises utilizou-se o programa SPSS® versão

13.0 (SPSS® Inc; Ilinois, USA).

Os valores obtidos pelo estudo de cada variável contínua de

distribuição paramétrica foram organizados e descritos através da média e

do desvio padrão, para as não paramétricas a mediana e amplitude inter

DMV = → [n/mm2]
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quartis. Para as categorizadas utilizaram-se freqüências absolutas e

relativas207.

Para a comparação entre as médias de duas populações amostrais

paramétricas, utilizou-se o teste “t” de Student, e entre as médias de três ou

mais populações a análise de variância (ANOVA) com teste auxiliar de

Bonferroni208, 209. Para as populações não paramétricas, a comparação das

medianas foi feita pelo teste de Mann-Whitney.

Comparações da freqüência de um fenômeno entre grupos de variáveis

categorizadas foram realizadas com aplicação do teste exato de Fisher e

teste do qui-quadrado de Pearson207. A razão de chances foi utilizada como

medida de risco para essas variáveis.

Para a verificação da existência de correlação entre duas variáveis

contínuas, utilizou-se o teste de correlação de Pearson208, 209.

4.4.1. PREDIÇÃO DE RISCO INDIVIDUAL

A análise multivariada baseada no modelo de regressão logística em

degraus foi empregada para identificar as variáveis independentes preditivas

da ocorrência dos eventos binários e definir a magnitude de risco () para

cada uma delas. O valor do exponencial neperiano de para um fator de

risco é a razão de chances para a ocorrência do evento binário104, 210.

Somente as características clínicas, anátomo-patológicas e os

biomarcadores que apresentaram correlação com o fenômeno binário à

análise univariada são incluídos na análise multivariada104.

Para variáveis independentes, a mesma análise foi aplicada para o
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estabelecimento da equação que permite o cálculo do risco da ocorrência de

um evento binário. A equação é composta pelos valores de cada variável

independente e o valor de uma constante (0). O valor da constante permite

calcular o risco do fenômeno binário para um indivíduo hipotético que não

apresente nenhum dos fatores de risco estudados. A constante representa o

risco determinado por variáveis independentes que não foram incluídas no

estudo e aquelas que devem ainda ser descobertas104.

O risco do evento binário para um indivíduo é calculado pela

equação104:

Risco do evento binário = 1/[1+e-(0+1.x1+2.x2+.....+n.xn)]

Onde 0 é a constante, 1 é o coeficiente específico para a variável 1,

2 é o coeficiente específico para a variável 2, e assim por diante. Os

fatores x1, x2, ...., xn são os valores medidos das respectivas variáveis para

cada indivíduo. E "e" é a constante de Neper.

Quando for possível a obtenção da equação de risco, essa foi

representada pela curva logística104.

Para o cálculo do risco da ocorrência de óbito e recidiva da doença

também se aplicou a análise multivariada, por regressão de Cox. As taxas

da sobrevivência global e livre de doença para 60 meses de seguimento

foram obtidas pelo método de Kaplan-Meier208, 209.

Para todos os testes empregados adotou-se o valor de significância

estatística menor ou igual a 5% (p≤0,05)210.
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5. RESULTADOS

Os resultados estão apresentados em etapas: descrição e análise da

casuística; descrição e análise dos resultados referentes à imunoexpressão

dos marcadores teciduais.

Na primeira etapa, além da descrição da casuística global de 109

doentes, realizou-se a comparação dos dados da casuística entre os grupos

caso (57 doentes com metástase linfática ou hematogênica) e controle (44

indivíduos sem doença metastática).

Na segunda etapa, inicialmente foi descrito o padrão de expressão

encontrado no tecido não neoplásico e no carcinoma, de acordo com os

compartimentos celulares. Em seguida realizou-se a apresentação dos

resultados da comparação dos índices de imunoexpressão subcelular dos

marcadores entre os grupos caso e controle. Por fim foram dispostos os

dados da análise desses índices de acordo com as características anátomo-

patológicas e com a sobrevivência.

5.1. RESULTADOS DESCRITIVOS RELATIVOS À CASUÍSTICA

Ao considerar a casuística global, a distribuição segundo o gênero

revelou que 86,2% (94/109) dos doentes eram do gênero feminino e 13,8%

(15/109) do masculino, na proporção de mulheres para homens de 6,3:1.

A média de idade foi de 43,6 anos com desvio padrão de 15,9 e
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mediana de 43,0 anos (mínima de 11 anos e máxima de 78 anos).

Em 14,7% (16/109) da casuística não se obteve informação sobre a

origem étnica. O grupo restante constitui-se de 79,6% (74/93) de

caucasóides e 18,2% (17/93) de mestiços. Houve apenas um negro (1,1%) e

um oriental (1,1%).

5.1.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS PRÉ-OPERATÓRIAS

Os dados clínicos pré-operatórios são apresentados no ANEXO B –

Tabela A5. Em 98,2% (107/109) dos doentes foi realizada análise do

prontuário ou contato pessoal.

As queixas apresentadas foram: presença de nódulo cervical em 43,9%

(47/107) dos casos; aumento do volume cervical em 26,2% (28/107);

aumento da tireóide em 4,7% (5/107); disfagia ou odinofagia em 11,2%

(12/107); disfonia em 2,8% (3/107); dispnéia em 1,9% (3/107); dor em região

cervical em um caso (0,9%) e obesidade em outro (0,9%). Nos 7,5% (8/107)

que não apresentaram queixa, a doença tireóidea foi um achado em exame

de rotina.

A duração da queixa, passível de análise em 80,7% (88/109), variou de

um a 480 meses, com média de 50,72 96,29 meses.

Quanto aos antecedentes pessoais, 14,9% (16/107) referiram

tabagismo ou etilismo e 28,0% (30/107) relataram outros antecedentes como

hipertensão arterial, insuficiência coronariana e tratamento cirúrgico de

outras regiões. Os 57,0% (61/107) restantes não referiram antecedentes.

Não houve menção a antecedente de exposição excessiva à irradiação
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ionizante. Três (2,8%) doentes faziam uso de levotiroxina sódica via oral e

sete (6,5%), uso de propiltiouracil ou metimazol.

O exame físico da região cervical não evidenciou alterações em 10,2%

(11/107) dos casos. Bócio uninodular foi encontrado em 72,0% (77/107),

bócio multinodular em 13,1% (14/107), bócio difuso em 4,7% (5/107) e o

aumento dos linfonodos cervicais em 20,6% (22/107) das vezes.

As médias da dosagem laboratorial pré-operatória do T4 livre, TSH e

tireoglobulina sérica estão dispostas na Tabela 4. O anticorpo anti tireóideo

foi dosado em 30,3% (33/109) dos doentes e foi positivo em 9,1% (3/33)

desses. O anticorpo anti-tireoglobulina, dosado em 75,2% (82/109) foi

positivo em 14,6% (12/82).

Tabela 4 – Média, valores mínimo e máximo da dosagem laboratorial do T4 livre,
TSH e tireoglobulina sérica (TGB) no período pré-operatório.

Média ± DP Variação n%

T4 livre 1,13  0,87 ng/dl 0,16 – 7,44 ng/dl 65,1% (71/109)

TSH 3,17 12,70 mcU/ml 0,00 – 105,00 mcU/ml 62,4% (68/109)

TGB 418,01 611,00 ng/ml 0,69 – 2083,33 ng/ml 21,1% (23/109)

n% = porcentagem de casos passíveis de avaliação;
DP = desvio padrão.

Exame ultrassonográfico foi realizado em 58,7% (64/109) e a média do

maior diâmetro dos nódulos encontrados foi de 25,28 18,58 mm (de 6 a

125 mm). Observou-se 56,2% (36/64) de nódulos hipoecogênicos, 6,3%

(4/64) isoecogênicos, 6,3% (4/64) hiperecogênicos, 1,5% (1/64) anecóico e

23,4% (15/64) nódulos mistos. Em quatro (6,3%) exames não havia

especificações quanto à ecogenicidade dos nódulos. Microcalcificações
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foram encontradas em 18,8% (12/64), calcificações grosseiras em 15,6%

(10/64) e linfonodos cervicais aumentados foram detectados em 17,2%

(11/64) dos exames efetuados. A descrição das características circulatórias

obtidas pela ultrassonografia com Doppler foi encontrada em apenas um

caso.

A punção aspirativa por agulha fina da lesão tireóidea foi realizada em

76,1% (83/109) da casuística e o exame citológico revelou: material

compatível com carcinoma papilífero em 54,2% (45/83), padrão folicular em

24,1% (20/83), bócio colóide em 8,4% (7/83) e material não representativo

em um caso. Linfonodo cervical com metástase de carcinoma papilífero foi

encontrado em 10 casos.

5.1.2. TRATAMENTO CIRÚRGICO

A ressecção cirúrgica foi feita em todos os pacientes do estudo e os

dados referentes ao procedimento realizado nos 109 doentes são

apresentados no ANEXO B – Tabela A6.

Em 96,3% (105/109) realizou-se tireoidectomia total que, em 17,1%

(18/105) foram fruto de totalização em tempos cirúrgicos diferentes. A

lobectomia total foi feita em 3,7% (4/109) e em 5,5% (6/109) dos doentes o

procedimento cirúrgico incluiu outras estruturas: ressecção do nervo laríngeo

inferior acometido pelo carcinoma em dois casos, da veia jugular interna em

um, ressecção de músculos pré-tireóideos em outro, um caso de ressecção

de carcinoma tireóideo intra-traqueal e a ressecção incompleta em um

doente.
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Esvaziamento linfático cervical foi efetuado em 41,3% (45/109) dos

doentes, dos quais sete foram realizados tardiamente, 24,4% (11/45)

limitaram-se ao compartimento central, 57,8% (26/45) incluíram também a

cadeia linfática cervical júgulo-carotídea unilateral e 17,8% (8/45) consistiram

em dissecções bilaterais.

5.1.3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS PÓS-OPERATÓRAS

Os dados clínicos pós-operatórios são apresentados no ANEXO B –

Tabela A6. Em 98,2% (107/109) dos doentes foi possível a análise do

prontuário ou contato pessoal.

No período pós-operatório foi realizada PCI com iodo marcado em

87,9% (94/107) dos pacientes e desses em 87,2% (82/94) houve captação

residual no leito tireóideo, 8,5% (8/94) captação cervical lateral e 4,3% (4/94)

captação em outras regiões: três nos campos pulmonares e uma no

mediastino. A média de captação residual no leito tireóideo em 24 horas foi

de 1,98 1,54% (de 0,1% a 7,5%).

A proporção de pacientes que foram tratados por radioiodoterapia

complementar foi de 72,9% (78/107) e a média da dose total empregada foi

de 204,7 149,57 mCi (de 100 a 900 mCi). O tempo médio entre a operação

e a realização da radioiodoterapia foi de 18,5 19,3 meses (de um a 101

meses).

Radioterapia externa e quimioterapia adjuvante foram administradas a

um paciente (0,9%) por ter desenvolvido recidiva inoperável em linfonodo

cervical, metástase óssea e já ter recebido 900 mCi de iodo marcado.
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A média da dosagem da levotiroxina sódica ministrada aos pacientes

no período pós-operatório foi de 157,69 51,33 µg (de 50 a 300 µg).

Em 85,3% (93/109) dos casos foi obtido o resultado da dosagem do

TSH sérico pós-operatório e a média foi de 5,85 15,48 mcU/ml (de 0,013 a

263,08 mcU/ml). Observou-se que 47,3% (44/93) dos casos analisados

apresentaram uma das dosagens do TSH acima da metade do valor máximo

de referência.

Curva ascendente ou níveis altos de tireoglobulina sérica ocorreram em

15,9% (17/107) dos casos de tireoidectomia total. Um doente que

apresentava tireoglobulina persistente em torno de 40 ng/ml foi tratado por

lobectomia total da glândula tireóide.

5.1.4. CARACTERÍSTICAS ANÁTOMO-PATOLÓGICAS

Os dados referentes às características anátomo-patológicas dos

carcinomas são apresentados no ANEXO B – Tabela A7.

O diagnóstico de carcinoma papilífero correspondeu a 89,9% (98/109)

da casuística e o carcinoma folicular 10,1% (11/109).

Os subtipos histológicos do carcinoma papilífero foram o padrão

clássico em 66,3% (65/98), de células altas em 13,3% (13/98), variante

folicular em 19,4% (19/98) e variante esclerosante difusa em 1,0% (1/98).

Os carcinomas classificados como minimamente invasivos constituíram

9,2% (10/109) dos casos e desses oito eram carcinomas foliculares (72,3%

dos carcinomas foliculares).

A freqüência de bócio colóide e tireoidite associados, de carcinomas
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multicêntricos e as características de invasão tecidual constam na Tabela 5.

Tabela 5 – Sinopse da freqüência das características
anátomo-patológicas associadas ao CBDT.

Característica Freqüência

Bócio colóide 41,3% (45/109)

Tireoidite 26,6% (29/109)

Multicentricidade 56,9% (62/109)

Extensão extratireóidea 43,1% (47/109)

Invasão vascular 19,3% (21/109)

Invasão linfática 4,7% (16/109)

Invasão perineural 8,3% (9/109)

A média do maior diâmetro dos carcinomas estudados foi de 26,6 

22,0 mm (de um a 120 mm). Os microcarcinomas – menores de 10 mm –

corresponderam a 15,6% (17/109) da casuística.

5.1.5. ESTADIAMENTO

Os dados referentes ao estadiamento segundo o TNM (UICC) são

apresentados no ANEXO B – Tabela A7.

A distribuição do estadiamento operatório dos 109 casos foi de 59,6%

(65/109) de doentes no estágio I, 14,7% (16/109) no II, 22,9% (25/109) no

estágio III e 2,8% (3/109) no estágio IV.

Tumor primário (T)

Quanto ao tumor primário em si, 17,4% (19/109) foram classificados

como T1, 32,1% (35/109) como T2, 7,3% (8/109) como T3 e 43,1% (47/109)

como T4.
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Metástase linfática (N)

Metástase linfática foi diagnosticada em 43,1% (47/109) dos doentes no

perioperatório. Desses, 11 (23,4%) foram achado do estudo anátomo-

patológico em linfonodos peritireóideos, nove (19,2%) foram encontrados em

produto de esvaziamento do compartimento central, 19 (40,4%) em cadeia

linfática lateral unilateral e oito (17,0%) em cadeias bilaterais. Em dois casos

nos quais foi realizado esvaziamento do compartimento central, havia

apenas linfonodomegalia reacional não neoplásica.

Durante o acompanhamento pós-operatório, houve 16 casos de

recidiva em linfonodos cervicais: sete sofreram esvaziamento cervical tardio

e nove receberam radioiodoterapia como tratamento. Uma vez que estes

últimos já haviam sido classificados como N positivo, a porcentagem final de

doentes com metástase para linfonodos cervicais foi de 49,5% (54/109).

Metástase hematogênica (M)

Metástase hematogênica ocorreu em 4,6% (5/109) da casuística na

época do tratamento cirúrgico: três (60,0%) para o campo pulmonar, uma

(20,0%) para o mediastino, e uma (20,0%) para o cérebro.

Após o acompanhamento, observou-se que mais nove doentes

desenvolveram metástase hematogênica perfazendo o total de 12,8%

(14/109). Das metástases hematogênicas tardias quatro foram para pulmão,

quatro para mediastino e três para tecido ósseo, sendo que em um mesmo

doente houve metástase nessas três regiões.

Todos os doentes que desenvolveram metástase hematogênica foram

tratados por radioiodoterapia.
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5.1.5.1. TOTAL DE METÁSTASE

Ao final do seguimento, o total de doentes que desenvolveram

metástase, quer seja linfática ou hematogênica, foi de 52,3% (57/109) sendo

que 43 doentes (39,4%) apresentaram metástase linfática exclusiva, três

(2,8%) metástase hematogênica exclusiva e em 11 (10,1%) casos as

metástases fizeram-se por via linfática e hematogênica concomitantemente.

O estadiamento final dos casos foi de 57,8% (63/109) no estágio I,

14,7% (16/109) no II, 18,3% (20/109) no estágio III e 9,2% (10/109) no

estágio IV.

5.1.6. CLASSIFICAÇÃO AMES

Os dados referentes à classificação segundo o índice prognóstico

AMES são apresentados no ANEXO B – Tabela A7.

Ao final do seguimento, 23,9% (26/109) dos doentes pertenciam ao

grupo de baixo risco, 50,5% (55/109) ao grupo de risco intermediário e

25,6% (28/109) ao grupo de alto risco.

5.1.7. SEGUIMENTO E SOBREVIVÊNCIA

Os dados referentes ao seguimento clínico são apresentados no

ANEXO B – Tabela A6.

O tempo médio de seguimento dos doentes foi de 73 ± 32 meses

(mínimo de zero e máximo de 190 meses).
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O seguimento foi maior que 60 meses em 86,2% (94/109) da

casuística. Dos 15 casos que foram seguidos por período inferior, sete já

apresentavam metástase no momento do tratamento inicial. Os oito casos

restantes que não apresentaram metástase foram excluídos do grupo

controle para o estudo da comparação entre casos com e sem metástase:

em um caso não foi possível contato, um doente evoluiu a óbito

correlacionado com o CBDT em um mês após a operação, um caso foi

seguido por 13 meses, três casos por 14 meses, um por 15 meses, outro por

40 meses.

Sobrevivência global

A taxa de sobrevivência em 60 meses foi de 95,3 2,1%. A curva de

Kaplan-Meier para sobrevivência em 60 meses está representada na Figura

7.

O total de óbitos correlacionados com a doença foi de seis (5,5%)

casos e desses quatro (66,7%) ocorreram nos primeiros 24 meses de

seguimento. Um doente faleceu um mês após a tentativa de exérese

cirúrgica sem a ressecção completa do carcinoma, em conseqüências de

complicações associadas à persistência local do carcinoma

peritraqueostoma; outro, aos dois meses com metástase cerebral; houve

dois óbitos 11 meses após o tratamento inicial, um por metástase pulmonar

e outro por invasão extensa de bacia proveniente de metástase óssea; outro

doente apresentou recidiva em cadeias linfáticas cervicais 51 meses após a

operação e morreu aos 56 meses; e por último, um doente desenvolveu

recidiva local 35 meses após o tratamento, comprometimento mediastinal e
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compressão de veia cava superior, morreu 156 meses após.

Três (2,8%) doentes morreram de causa cardiovascular com 35, 52 e

62 meses de seguimento.
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Figura 7 – Curva de Kaplan-Meier para sobrevivência em 60 meses.

Sobrevivência livre de doença

A taxa de sobrevivência livre de doença em 60 meses foi de 77,8 ±

4,1%. A curva de Kaplan-Meier para a sobrevivência livre de doença está

representada na Figura 8.

Dos três (2,8%) indivíduos que tiveram persistência da doença: um

evoluiu com persistência do carcinoma no leito tireóideo e morreu em um

mês de pós-operatório; outro apresentava metástase cerebral (diagnosticada

por biópsia) no momento do tratamento cirúrgico da tireóide e evoluiu a óbito
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em dois meses; e o último apresentava metástase desde o início e morreu

de complicações relacionadas a ela 11 meses após a operação.

Em 20,6% (22/107) dos casos houve recidiva: 72,7% (16/22) em

linfonodos cervicais, em 40,9% (9/22) disseminação hematogênica e 18,2%

(4/22) no leito tireóideo. Em cinco casos houve recidiva em linfonodos

cervicais e metástase hematogênica concomitantes; em dois casos recidiva

no leito tireóideo e metástase hematogênica concomitantes. O tempo médio

de ocorrência de recidiva foi de 36 23 meses (de 6 a 86 meses) e 54,5%

(12/22) dessas ocorreram nos primeiros 24 meses de evolução. Em dois

casos a recidiva foi diagnosticada após 60 meses (68 e 86 meses).
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Figura 8 – Curva de Kaplan-Meier para sobrevivência livre de doença em
60 meses.
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5.2. COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ENTRE OS GRUPOS

CASO E CONTROLE

A análise dos dados da casuística foi realizada considerando o grupo

caso, formado por 57 indivíduos que desenvolveram doença metastática e o

grupo controle de 44 doentes sem metástase.

5.2.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Os dados referentes à comparação das características clínicas entre os

grupos de doentes sem metástase e o grupo com doença metastática, quer

seja linfática ou hematogênica, são apresentados no ANEXO D - Tabela A9,

com os respectivos resultados da análise estatística.

Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos

quanto à idade e gênero. Houve menor número de mestiços e maior número

de caucasianos no grupo com doença metastática (teste do qui-quadrado de

Pearson, p=0,048).

A média da duração da queixa principal foi maior no grupo de doentes

sem metástase (teste de Mann-Whitney, p=0,049), porém não houve

diferença entre os grupos quanto ao tipo de queixa, presença de

antecedentes pessoais, uso de levotiroxina sódica ou propiltiouracil no pré-

operatório.

Quanto ao exame físico, houve maior número de doentes com

linfonodos cervicais aumentados no grupo de casos com metástase (teste

exato de Fisher, p=0,0001).
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Os exames complementares pré-operatórios revelaram que houve

maior freqüência de linfonodomegalia no grupo de doentes com metástase

ao exame ultrassonográfico (teste exato de Fisher, p=0,001); ao exame

citológico pré-operatório, maior freqüência de padrão folicular entre os casos

sem metástase e de linfonodos positivos no grupo de doentes com

metástase (teste do qui-quadrado de Pearson, p=0,005).

Quanto às características clínicas pós-operatórias, observou-se que no

grupo de doentes com metástase, à PCI, houve maior número de indivíduos

com captação cervical lateral e em outras regiões distantes ao leito tireóideo

(teste do qui-quadrado de Pearson, p=0,004).

Em 43,2% dos casos sem metástase e 100,0% dos doentes que

desenvolveram metástase receberam radioiodoterapia complementar (teste

exato de Fisher, p=0,0001). A média da dose de levotiroxina sódica

ministrada após a exérese cirúrgica foi maior entre os doentes com

metástase (teste-t de Student, p=0,044).

Curva de TGB sérica ascendente no pós-operatório ocorreu em um

caso no grupo de doentes sem metástase (teste exato de Fisher, p=0,001).

As demais características não foram diferentes entre os grupos de maneira

estatisticamente significante.

5.2.2. TRATAMENTO CIRÚRGICO

Não houve diferença quanto à extensão da tireoidectomia realizada

entre os grupos (teste do qui-quadrado de Pearson, p=0,199). A

tireoidectomia total foi realizada em 97,7% (43/44) dos doentes sem
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metástase e em 98,3% (56/57) dos casos com doença metastática. Em um

caso de cada grupo realizou-se lobectomia total. No doente do grupo caso, a

metástase linfática foi diagnosticada na peça operatória da lobectomia.

Em 75,4% (43/57) dos casos com metástase foi realizado

esvaziamento linfático cervical e em dois doentes do grupo sem metástase

foi efetuado esvaziamento do compartimento central (teste exato de Fisher,

p=0,0001).

5.2.3. CARACTERÍSTICAS ANÁTOMO-PATOLÓGICAS

Entre o grupo sem metástase houve 84,1% (37/44) de carcinoma

papilífero e 15,9% (7/44) de folicular. Entre os doentes com doença

metastática observou-se 96,5% (55/57) de carcinoma papilífero e 3,5%

(2/57) de folicular (teste exato de Fisher, p=0,034).

As freqüências dos subtipos histológicos do carcinoma papilífero nos

grupos com e sem doença metastática estão dispostas na Tabela 6 .

Tabela 6 – Comparação da freqüência dos subtipos histológicos do carcinoma
papilífero entre os grupos de doentes com e sem metástase.

Grupo

Carcinoma Papilífero Sem metástase Com metástase

Variante clássica 56,8% (21/37) 78,2% (43/55)

Variante de células altas 13,5% (5/37) 10,9% (6/55)

Variante folicular 29,7% (11/37) 9,1% (5/55)

Variante esclerosante difusa 0,0% (0/37) 1,8% (1/55)

Teste do qui-quadrado de Pearson, p=0,053.
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A comparação das freqüências das características anátomo-patológicas

associadas ao CBDT, nos grupos com e sem doença metastática, estão

dispostas na Tabela 7.

Tabela 7 – Comparação da freqüência das características anátomo-patológicas
associadas ao CBDT entre os grupos com e sem metástase.

Característica Grupo

anátomo-patológica Sem metástase Com metástase p

Bócio colóide 43,2% (19/44) 42,1% (24/57) 0,537

Tireoidite 34,1% (15/44) 22,8% (13/57) 0,151

Micro invasão 15,9% (7/44) 3,5% (2/57) 0,034*

Multicentricidade 45,5% (20/44) 68,4% (39/57) 0,017*

Extensão extratireóidea 22,7% (10/44) 57,9% (33/57) 0,0001**

Invasão vascular 15,9% (7/44) 17,5% (10/57) 0,523

Invasão linfática 6,8% (3/44) 17,5% (10/57) 0,096

Invasão perineural 2,3% (1/44) 10,5% (6/57) 0,108

* teste exato de Fisher significante a 0,05; ** significante a 0,01.

A média do diâmetro do maior nódulo de carcinoma no grupo sem

metástase foi de 19,69 ± 15,24 mm e no grupo de doentes com doença

metastática foi de 27,54 ± 21,63 mm (teste-t de Student, p=0,035).

5.2.4. CLASSIFICAÇÃO AMES

Não houve diferença quanto à estratificação em grupos de risco

segundo a classificação AMES, dos doentes do grupo controle e do grupo

com metástase linfática ao final do seguimento (excluídos os casos com

metástase hematogênica) (Tabela 8).
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Tabela 8 – Estratificação em grupos de risco segundo a classificação AMES
dos doentes do grupo sem metástase e do grupo com metástase
linfática.

Grupo

Grupos de risco AMES Sem metástase Metástase linfática

Baixo risco 25,0% (11/44) 27,9% (12/43)

Risco intermediário 61,4% (27/44) 46,5% (20/43)

Alto risco 13,6% (6/44) 25,6% (11/43)

Teste do qui-quadrado de Pearson, p=0,280.

5.2.5. SEGUIMENTO E SOBREVIVÊNCIA

A média do tempo de seguimento do grupo de doentes sem metástase

foi de 72,30 ± 9,55 meses (mínimo de 61 e máximo de 94 meses) e do grupo

com doença metastática foi de 81,49 ± 36,43 meses (mínimo de zero e

máximo de 190 meses) (teste-t de Student, p=0,072).

Um doente evoluiu a óbito não correlacionado (aos 62 meses) ao CBDT

no grupo de casos sem metástase. Nesse grupo não houve óbito

correlacionado com a doença. No grupo com metástase 3,5% (2/57)

evoluíram a óbito não correlacionado e 8,8% (5/57) a óbito correlacionado

(teste do qui-quadrado de Pearson, p=0,119). Nesse grupo a sobrevivência

global foi de 94,64 ± 3,01% em cinco anos, o que não foi diferente de

maneira estatisticamente significante do grupo controle (100%) (teste de

Breslow, p=0,071).

Quanto à sobrevivência livre de doença, no grupo de doentes com

metástase diagnosticada no início do acompanhamento, 31,3% (15/48) dos

casos evoluíram com recidiva ou persistência da doença ao longo do
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seguimento. Dentre os doentes sem evidência de metástase ao início do

acompanhamento, a taxa de recidiva foi de 15,4% (8/52) (teste exato de

Fisher, p=0,050). Sete casos inicialmente N0 desenvolveram metástase

linfática ao final do seguimento (13,0% do total de casos com metástase

linfática). A sobrevivência livre de doença do grupo controle foi de 86,54 ±

4,73% em cinco anos e do grupo caso de 70,83 ± 6,56% (teste de Breslow,

p=0,095) (Figura 9).
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Figura 9 – Comparação das curvas de Kaplan-Meier para sobrevivência
livre de doença em 60 meses entre os grupos com e sem
metástase no momento do tratamento operatório.
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5.3. RESULTADOS RELATIVOS À IMUNOEXPRESSÃO DOS

MARCADORES BIOLÓGICOS

5.3.1. RESULTADOS DESCRITIVOS DOS MARCADORES

Os valores obtidos pela quantificação da expressão imunohistoquímica,

para cada indivíduo, são mostrados no ANEXO C – Tabela A8.

5.3.1.1. GALECTINA-3 NO TECIDO BENIGNO

Em 73,4% (81/109) dos casos, no corte de tecido utilizado para a

reação imunohistoquímica havia simultaneamente área de carcinoma e área

de tecido tireóideo normal ou bócio colóide. Regiões de tireoidite associada

ocorreram simultaneamente em 21,1% (23/109) dos cortes.

Em nenhum dos 81 casos houve imunoexpressão da galectina-3 nos

tireócitos da área de tecido são ou de bócio. Mesmo nas áreas de tireoidite

associada, as células foliculares (tireócitos) não apresentaram marcação.

Em 47,8% dessas (11/23) somente os linfócitos tinham expressão

citoplasmática fraca.

5.3.1.2. GALECTINA-3 NO TECIDO MALIGNO

Em 97,3% (106/109) das áreas de CBDT houve imunoexpressão da

galectina-3 no tireócito maligno.

Tal expressão foi observada nos seguintes compartimentos celulares:
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citoplasma, região nucleolar e nucleoplasma (Figura 10).

Os valores da média dos índices de expressão imunohistoquímica e

número de casos sem marcação pela galectina-3, de acordo com os

compartimentos do tireócito maligno, são mostrados na Tabela 9.

Tabela 9 – Média, valor mínimo e máximo da expressão imunohistoquímica e
número de casos sem marcação pela galectina-3 no CBDT, segundo
os compartimentos do tireócito maligno.

Galectina-3 Média ± DP Variação Negativos

Citoplasmática IP (%) 57,06 2,82 0,00 – 97,33 2,8% (3/109)

Citoplasmática ItE (uo/m2) 72,37 2,37 0,00 – 124,75 2,8% (3/109)

Citoplasmática IE (uo/m2) 46,09 2,84 0,00 – 109,44 2,8% (3/109)

Nucleolar IP (n/CGA) 0,88 0,18 0,00 – 12,00 61,5% (67/109)

Nucleoplasmática IP (%) 6,98 0,84 0,00 – 41,65 10,1% (11/109)

DP = desvio padrão; IP = índice de positividade; ItE = intensidade de expressão;
IE = índice de expressão; n = freqüência; CGA = campos de grande aumento; uo = unidades ópticas.

Houve correlação positiva do índice de positividade, intensidade de

expressão e índice de expressão da galectina-3 no citoplasma, e dos índices

de expressão dos três compartimentos entre si (ANEXO D - Tabela A10).
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Figura 10 – Fotomicrografia de lâmina corada por imunohistoquímica para
galectina-3 em aumento de 400x. Nota-se o colorido castanho
no citoplasma, nucleoplasma e nucléolo dos tireócitos
malignos. Observa-se marcação específica das zonas fibrilar
densa e granulosa dos nucléolos (setas vermelhas). (A) caso
n0 4 e (B) caso n0 105.

A

B
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5.3.1.3. Ki-67, CASPASE-3 E CD-34 NO TECIDO MALIGNO

O número de casos sem marcação e valores da média dos índices de

expressão imunohistoquímica nuclear do Ki-67, citoplasmática da caspase-3

bem como a média da densidade de microvasos obtidos pela expressão do

anticorpo CD-34 são mostrados na Tabela 10.

Tabela 10 – Média, valor mínimo e máximo da imunoexpressão do Ki-67, caspase-3,
densidade de microvasos e número de casos que não apresentaram
marcação.

Marcador Média ± DP Variação Negativos

Ki-67 IP (n/CGA) 1,25  0,19 0,00 – 16,00 10,1% (11/109)

Caspase-3 IP (%) 19,83  2,32 0,00 – 90,45 23,8% (26/109)

Caspase-3 ItE (uo/m2) 54,89  3,10 0,00 – 102,23 23,8% (26/109)

Caspase-3 IE (uo/m2) 14,52  1,74 0,00 – 74,24 23,8% (26/109)

CD-34 (n/mm2) 467,09 20,77 58,31 – 1142,86 0,0% (0/109)

DP = desvio padrão; IP = índice de positividade; ItE = intensidade de expressão;
IE = índice de expressão; n = freqüência; CGA = campos de grande aumento; uo = unidades ópticas.

5.3.2. MARCADORES EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE METÁSTASE

5.3.2.1. GALECTINA-3

A descrição dos valores da média dos índices de expressão

imunohistoquímica e número de casos sem marcação pela galectina-3 no

grupo de doentes sem metástase, de acordo com os compartimentos do

tireócito maligno, são mostrados na Tabela 11. Os mesmos valores para o
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grupo de indivíduos com doença metastática, quer seja linfática ou

hematogênica são mostrados na Tabela 12.

Tabela 11 – Média, valor mínimo e máximo dos índices de expressão
imunohistoquímica e número de casos sem marcação pela
galectina-3 no grupo de doentes sem metástase, segundo os
compartimentos do tireócito maligno.

Grupo sem metástase

Galectina-3 Média ± IC 95% Variação Negativos

Citoplasmática IE (uo/m2) 44,27 4,70 0,00 – 96,91 4,5% (2/44)

Nucleolar IP (n/CGA) 0,35 0,13 0,00 – 5,25 75,0% (33/44)

Nucleoplasmática IP (%) 7,25 1,54 0,00 – 41,65 20,5% (9/44)

IC = intervalo de confiança da média; IE = índice de expressão; IP = índice de positividade;
uo = unidades ópticas; n = freqüência; CGA = campos de grande aumento.

Tabela 12 – Média, valor mínimo e máximo dos índices de expressão
imunohistoquímica e número de casos sem marcação pela
galectina-3 no grupo de doentes com metástase, linfática ou
hematogênica, segundo os compartimentos do tireócito maligno.

Grupo com metástase

Galectina-3 Média ± IC 95% Variação Negativos

Citoplasmática IE (uo/m2) 47,75 3,86 0,59 – 109,44 0,0% (0/57)

Nucleolar IP (n/CGA) 1,40 0,32 0,00 – 12,00 50,9% (29/57)

Nucleoplasmática IP (%) 7,37 1,05 0,00 – 30,37 8,8% (5/57)

IC = intervalo de confiança da média; IE = índice de expressão; IP = índice de positividade;
uo = unidades ópticas; n = freqüência; CGA = campos de grande aumento.

A comparação das médias do IE citoplasmático da galectina-3 entre os

grupos com e sem metástase, linfática ou hematogênica, é mostrada na

Figura 11, do IP nucleolar na Figura 12 e IP nucleoplasmático na Figura 13.
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Figura 11 – Gráfico da comparação da média dos índices de
expressão (IE) citoplasmática da galectina-3
entre os grupos com e sem metástase.
(teste-t de Student, p=0,566).
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Figura 12 – Gráfico da comparação da média dos índices de
positividade (IP) nucleolar da galectina-3 entre os
grupos com e sem metástase.
(* teste-t de Student, p=0,004).
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Figura 13 – Gráfico da comparação da média dos índices de
positividade (IP) nucleoplasmática da galectina-3
entre os grupos com e sem metástase.
(teste-t de Student, p=0,953).

A comparação das médias do índice de positividade nucleolar ao serem

considerados somente os carcinomas que tiveram expressão nucleolar

diferente de zero, revelou: 1,42 ± 0,14 nucléolo/CGA no grupo sem

metástase e 2,83 ± 0,54 nucléolos/CGA no grupo com metástase (teste-t de

Student, p=0,042).

A distribuição do número de doentes dos grupos sem e com metástase,

linfática ou hematogênica, em função do índice de positividade nucleolar da

galectina-3 está mostrada no ANEXO D - Figura A 1.

Os casos positivos para galectina-3 na região nucleolar foram mais

freqüentes entre os doentes com metástase: no grupo controle 25,0%

(11/44) e no grupo caso 49,1% (28/57) (teste exato de Fisher, p=0,011)

(Figura 14).
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Figura 14 – Freqüência de casos positivos para galectina-3 na região nucleolar
nos grupos com e sem metástase (linfática ou hematogênica)
(*teste exato de Fisher, p=0,011).

A razão de chances para a ocorrência de metástase linfática ou

hematogênica quando há expressão nucleolar é de 2,9.

O valor preditivo positivo da imunoexpressão nucleolar da galectina-3

para a presença de metástase, quer seja linfática ou hematogênica foi de

71,8% e o valor preditivo negativo de 53,2%. Sua especificidade para a

ocorrência de doença metastática foi de 75,0% e a sensibilidade de 49,1%.

Dos 11 casos com nucléolo positivo para galectina-3 que não

apresentaram metástase, 72,7% (8/11) eram carcinomas múltiplos ou

apresentavam alguma das características associadas à invasão tecidual

local.

Observou-se que nenhum caso de metástase hematogênica exclusiva

apresentou positividade nucleolar para a galectina-3.

Ao considerar-se como grupo caso os doentes com metástase linfática

exclusiva (excluídos os casos de metástase hematogênica), as médias do

índice de positividade nucleolar foram de 1,78 ± 0,41 nucléolo/CGA no grupo

com metástase linfática exclusiva e de 0,35 ± 0,13 nucléolo/CGA no grupo
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controle (teste-t de Student, p=0,002) (Figura 15).
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Figura 15 – Gráfico da comparação da média dos índices de
positividade nucleolar da galectina-3 entre os
grupos com e sem metástase exclusivamente
linfática. (* teste-t de Student, p=0,002).

Além disso, obteve-se que 58,1% (25/43) dos casos do grupo com

metástase linfática apresentaram nucléolo positivo contra 25,0% (11/44) do

grupo controle (teste exato de Fisher, p=0,002) (Figura 16).
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Figura 16 – Freqüência de casos positivos para galectina-3 na região nucleolar
nos grupos com e sem metástase exclusivamente linfática
(*teste exato de Fisher, p=0,002).
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A razão de chances para a ocorrência de metástase linfática exclusiva

quando há positividade nucleolar é de 4,2. O valor preditivo negativo da

imunoexpressão nucleolar da galectina-3 para a presença de metástase

linfática exclusiva aumentou para 64,7% e a sensibilidade para 58,1%. A

acurácia da imunoexpressão nucleolar da galectina-3 para prever a

ocorrência de metástase linfática é de 66,7%.

5.3.2.2. Ki-67, CASPASE-3 E CD-34

A comparação das médias dos índices de expressão dos demais

marcadores entre os grupos com e sem metástase, linfática ou

hematogênica, são apresentadas na Tabela 13.

Tabela 13 – Comparação da média e IC 95% dos índices de imunoexpressão do Ki-
67, caspase-3 e densidade de microvasos entre os grupos de
doentes sem e com metástase, linfática ou hematogênica.

Grupo

Marcador Sem metástase Com metástase p

Ki-67 IP (n/CGA) 1,08  0,37 1,37  0,22 0,507

Caspase-3 IE (uo/m2) 13,66  2,77 15,36  2,47 0,648

CD-34 (n/mm2) 459,57 37,16 458,28 22,89 0,977

* teste-t de Student significante a 0,05.
IC = intervalo de confiança; IP = índice de positividade; IE = índice de expressão;
n = freqüência; CGA = campos de grande aumento; uo = unidades ópticas.

Observado que havia numericamente angiogênese mais intensa no

carcinoma folicular e na variante folicular do carcinoma papilífero, e que esse

grupo de carcinomas esteve associado à menor freqüência de metástase

linfática, foi feita nova comparação da densidade de microvasos entre os
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grupos sem metástase e com apenas metástase linfática, após a exclusão

dos carcinomas foliculares e carcinomas papilíferos com variante folicular. A

média  IC 95% da DMV no grupo controle foi de 399,48  42,54

microvasos/mm2 e no grupo com metástase linfática exclusiva de 481,10 

21,76 microvasos/mm2 (teste-t de Student, p=0,050).

5.3.2.3. PREDIÇÃO DO RISCO INDIVIDUAL DE METÁSTASE

Ao comparar os grupos com e sem doença metastática à análise

multivariada por regressão logística em degraus, obteve-se que o alto índice

de positividade nucleolar da galectina-3 e a presença de extensão

extratireóidea foram fatores independentes associados à ocorrência de

metástase (linfática ou hematogênica) (Tabela 14).

Tabela 14 – Fatores preditivos do risco da ocorrência de metástase (linfática ou
hematogênica) no CBDT à análise multivariada por regressão
logística.

Fator  SE Exp () IC 95% p
Extensão extratireóidea 1,465 0,463 4,326 1,75 - 10,72 0,002**

Alto IP galectina-3 nucleolar 0,443 0,230 1,557 0,99 - 2,44 0,054*

* teste de regressão logística em degraus significante a 0,05; ** significante a 0,01;
IP = índice de positividade; coeficiente de magnitude de risco; SE = erro padrão;
Exp () = exponencial neperiano de ;IC = intervalo de confiança.

Ao ser considerado o grupo de casos com metástase linfática exclusiva

observou-se intensificação da associação do alto índice de positividade

nucleolar para galectina-3 à ocorrência de metástase linfática (Tabela 15). O

baixo índice de positividade nucleoplasmática da galectina-3 foi fator

independente associado a esse fenômeno de maneira limítrofe.
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Tabela 15 – Fatores preditivos do risco da ocorrência de metástase linfática no
CBDT à análise multivariada por regressão logística.

Fator  SE Exp () IC 95% p
Extensão extratireóidea 1,535 0,529 4,640 1,65 - 13,08 0,004**

Alto IP galectina-3 nucleolar 0,821 0,317 2,272 1,22 - 4,23 0,010*
Baixo IP galectina-3 nuclear -0,073 0,039 0,930 0,86 - 1,00 0,059

* teste de regressão logística em degraus significante a 0,05; ** significante a 0,01;
IP = índice de positividade; coeficiente de magnitude de risco; SE = erro padrão;
Exp () = exponencial neperiano de ;IC = intervalo de confiança.

A equação logística obtida para o cálculo do risco individual de

metástase linfática em função do IP nucleolar da galectina-3 e extensão

extratireóidea, com inclusão da constante 0 de -0,76 foi:

1
1 + exp{-[(-0,76)+(1,54 se extensão. extratireóidea)+(0,82 x IP nucleolar)]}

A representação gráfica da equação, em função do IP nucleolar da

galectina-3 é mostrada na Figura 17.
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Figura 17 – Gráfico que representa o risco da ocorrência de
metástase linfática em função do índice de
positividade (IP) nucleolar da galectina-3.

Risco =
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5.3.2.4. CORRELAÇÃO ENTRE MARCADORES

No grupo de doentes sem metástase (ANEXO D - Tabela A11):

a) houve correlação positiva entre os índices de expressão da galectina-3

dos três compartimentos celulares;

b) os índices de positividade nucleoplasmática ou nucleolar não se

correlacionaram com o índice de positividade do Ki-67;

c) o índice de positividade do Ki-67 foi maior quanto maior o índice de

positividade da caspase-3;

d) quanto maior o índice de expressão citoplasmática da galectina-3, maior o

índice de expressão da caspase-3.

No grupo com doença metastática (ANEXO D - Tabela A12):

a) a correlação do índice de positividade nucleolar com os índices dos

demais compartimentos deixa de existir;

b) o índice de positividade nucleoplasmática da galectina-3 passa a

apresentar correlação positiva com o índice de positividade do Ki-67;

c) perde-se a correlação do índice de positividade do Ki-67 com o índice de

positividade da caspase-3;

d) o índice de imunoexpressão citoplasmática da galectina-3 mantém a

correlação positiva com o índice de expressão da caspase-3.

Não houve associação da expressão da galectina-3 com a densidade

de microvasos em nenhum dos grupos estudados.
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5.3.3. GALECTINA-3 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS ANÁTOMO-

PATOLÓGICAS

A média dos índices de imunoexpressão da galectina-3 foi maior no

carcinoma papilífero em qualquer dos compartimentos celulares quando

comparado ao carcinoma folicular (Tabela 16). Dos três casos que não

apresentaram imunoexpressão para a galectina-3, dois eram carcinomas

foliculares minimamente invasivos e um microcarcinoma papilífero

multicêntrico. À análise multivariada por regressão logística em degraus, o

baixo índice de expressão citoplasmática da galectina-3 foi fator

independente relacionado ao carcinoma folicular (coeficiente =-0,97,

p=0,048).

Tabela 16 – Comparação entre as médias e IC 95% dos índices de
imunoexpressão da galectina-3 segundo o tipo histológico do
CBDT.

Tipo Histológico

Galectina-3 Papilífero Folicular p

Citoplasmática IE (uo/m2) 48,44 2,99 25,18 6,25 0,007*

Nucleolar IP (n/CGA) 0,98 0,21 0,00 0,00 0,0001**

Nucleoplasmática IP (%) 7,61 0,92 1,39 0,65 0,0001**

* teste-t de Student significante a 0,05; ** significante a 0,01;
IC = intervalo de confiança; IE = índice de expressão; IP = índice de positividade;
uo = unidades ópticas; n = freqüência; CGA = campos de grande aumento.

A variante folicular do carcinoma papilífero apresentou IP

nucleoplasmática da galectina-3 menor (média de 2,62 0,53%) quando

comparada ao carcinoma papilífero clássico (9,53  1,25%) (ANOVA,
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p=0,009). A variante esclerosante difusa apresentou esse índice em 16,10%

(Figura 18). A média dos índices dos demais compartimentos celulares

também foram inferiores na variante folicular de maneira não

estatisticamente significante.
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Figura 18 – Gráfico da comparação entre as médias dos índices
de positividade (IP) nucleoplasmática da galectina-3
segundo o subtipo histológico do carcinoma
papilífero. (* ANOVA, p=0,009).

Os carcinomas multicêntricos apresentaram maiores índices de

imunoexpressão da galectina-3 nos três compartimentos celulares, quando

comparados aos carcinomas únicos (Tabela 17 e Figura 19). À análise

multivariada, apenas o menor diâmetro associou-se com a presença de

doença multicêntrica (Exp (=0,96, p=0,031).

*

*
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Tabela 17 – Comparação da média e IC 95% dos índices de imunoexpressão
da galectina-3 entre os carcinomas únicos e múltiplos.

Carcinoma

Galectina-3 Único Múltiplo p

Citoplasmática IE (uo/m2) 36,72 4,67 53,20 3,28 0,005*

Nucleolar IP (n/CGA) 0,51 0,16 1,17 0,39 0,055

Nucleoplasmática IP (%) 5,02 1,13 8,48 1,17 0,038*

* teste-t de Student significante a 0,05.
IC = intervalo de confiança; IE = índice de expressão; IP = índice de positividade;
uo = unidades ópticas; n = freqüência; CGA = campos de grande aumento.
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Figura 19 – Gráfico da comparação da média dos índices de
expressão (IE) citoplasmática da galectina-3
entre os grupos de carcinomas únicos e
múltiplos. (* teste-t de Student, p=0,005).

Os carcinomas minimamente invasivos apresentaram menor índice de

imunoexpressão da galectina-3 no citoplasma e nucleoplasma. Não houve

caso de expressão nucleolar nos carcinomas minimamente invasivos

(Tabela 18). À análise multivariada nenhum fator correlacionou-se de

maneira independente com a presença de micro-invasão.

*

*
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Tabela 18 – Comparação da média e IC 95% dos índices de imunoexpressão da
galectina-3 entre os carcinomas minimamente invasivos e os demais.

Carcinoma

Galectina-3 Microinvasivos Outros p

Citoplasmática IE (uo/m2) 22,61 6,46 48,60 2,95 0,011*

Nucleolar IP (n/CGA) 0,00 0,00 0,96 0,20 0,0001**

Nucleoplasmática IP (%) 1,45 0,78 7,53 0,90 0,0001**

* teste-t de Student significante a 0,05; ** significante a 0,01;
IC = intervalo de confiança; IE = índice de expressão; IP = índice de positividade;
uo = unidades ópticas; n = freqüência; CGA = campos de grande aumento.

As médias dos índices de imunoexpressão da galectina-3 de acordo

com a presença de extensão extratireóidea são mostradas na Tabela 19 e

Figura 20. À análise univariada o IE citoplasmático da galectina-3 foi maior

nos carcinomas com extensão extratireóidea. À análise multivariada, o

diâmetro do maior nódulo de carcinoma (Exp (=1,05, p=0,008) e a

presença de multicentricidade (Exp (=7,37, p=0,001) foram fatores

independentes associados à presença de extensão extratireóidea.

Tabela 19 – Comparação da média e IC 95% dos índices de imunoexpressão da
galectina-3 entre os carcinomas com e sem extensão extratireóidea.

Extensão extratireóidea

Galectina-3 Ausente Presente p

Citoplasmática IE (uo/m2) 41,06 3,96 52,74 3,85 0,037*

Nucleolar IP (n/CGA) 0,76 0,27 1,05 0,24 0,423

Nucleoplasmática IP (%) 6,48 1,17 7,65 1,18 0,488

* teste-t de Student significante a 0,05; significante a 0,01;
IC = intervalo de confiança; IE = índice de expressão; IP = índice de positividade;
uo = unidades ópticas; n = freqüência; CGA = campos de grande aumento.
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Figura 20 – Gráfico da comparação da média dos índices de
expressão (IE) citoplasmática da galectina-3 entre
os grupos de carcinomas com e sem extensão
extratireóidea. (* teste-t de Student, p=0,037).

A média ± IC 95% do IE citoplasmático da galectina-3 foi maior nos

casos com invasão linfática (61,99  6,88%) quando comparada com a

média dos casos sem invasão (43,36 3,04%) (teste-t de Student, p=0,022)

(Figura 21). À análise multivariada esse foi o único fator independente

associado à ocorrência de invasão linfática (Exp=1,05, p=0,013).

*

*
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Figura 21 – Gráfico da comparação da média dos índices de
expressão (IE) citoplasmática da galectina-3
entre os grupos de carcinomas com e sem
invasão linfática. (* teste-t de Student, p=0,022).

A média ± IC 95% do IP citoplasmático da galectina-3 foi maior nos

casos com invasão perineural (74,71 5,82%) quando comparada à média

dos casos sem invasão (55,47 2,98%) (teste-t de Student, p=0,012). À

análise multivariada, o fator independente associado à presença de invasão

perineural foi o maior diâmetro (Exp (=1,13, p=0,010).

A média ± IC 95% do IP nucleoplasmático da galectina-3 foi menor nos

casos com invasão vascular (3,0 1,00%) quando comparada com a média

dos casos sem invasão (7,93  0,99%) (teste-t de Student, p=0,001). À

análise multivariada, apenas o maior diâmetro foi fator independente

associado à presença de invasão vascular (Exp=1,06, p=0,011).

Ao considerar o diâmetro do maior nódulo de carcinoma, observou-se

que houve correlação inversa com o IP nucleoplasmático da galectina-3

(coeficiente de correlação de Pearson, r= -0,235, p=0,014).

*

*
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5.3.4. GALECTINA-3 E SOBREVIVÊNCIA

A comparação das médias dos índices de expressão da galectina-3 de

acordo com a evolução para óbito relacionado com o CBDT, no grupo de

doentes seguidos por mais de cinco anos (101 casos), são apresentadas na

Tabela 20.

Tabela 20 – Comparação entre as médias e IC 95% dos índices de
imunoexpressão da galectina-3 segundo a evolução para óbito
correlacionado.

Status

Galectina-3 Vivo Óbito correlac. p

Citoplasmática IE (uo/m2) 44,63 3,04 54,79 16,06 0,566

Nucleolar IP (n/CGA) 1,00 0,21 0,11 0,13 0,941

Nucleoplasmática IP (%) 7,06 0,92 9,04 4,37 0,678

* ANOVA, teste auxiliar de Bonferroni, significante a 0,05;
correlac. = correlacionado; IC = intervalo de confiança; IE = índice de expressão; n = freqüência;
IP = índice de positividade; uo = unidades ópticas; CGA = campos de grande aumento.

À análise multivariada observou-se que a faixa etária mais elevada e a

presença de metástase hematogênica foram fatores independentes

associados à ocorrência de óbito correlacionado (Tabela 21).

Tabela 21 – Fatores preditivos do risco de morte correlacionada ao CBDT à
análise multivariada por regressão de Cox.

Fator  SE Exp () IC 95% p
Metástase hematogênica 2,483 1,188 11,983 1,17 – 122,9 0,037*

Maior idade 0,078 0,040 1,081 1,00 – 1,17 0,050*

* teste de regressão de Cox significante a 0,05;
coeficiente de magnitude de risco; SE = erro padrão;
Exp () = exponencial neperiano de ; IC = intervalo de confiança.
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As médias dos índices de imunoexpressão da galectina-3 de acordo

com o desenvolvimento de recidiva ou persistência da doença são

mostradas na Tabela 22.

Tabela 22 – Comparação entre as médias e IC 95% dos índices de
imunoexpressão da galectina-3 segundo a presença de recidiva
ou persistência do CBDT.

Status

Galectina-3 Sem recidiva Com recidiva p

Citoplasmática IE (uo/m2) 45,21 3,40 50,91 6,38 0,435

Nucleolar IP (n/CGA) 0,94 0,24 0,92 0,33 0,969

Nucleoplasmática IP (%) 7,02 1,04 8,29 1,79 0,546

* teste-t de Student significante a 0,05 ;
IC = intervalo de confiança; IE = índice de expressão; IP = índice de positividade;
uo = unidades ópticas; n = freqüência; CGA = campos de grande aumento.

À análise multivariada obteve-se que o maior diâmetro foi o fator

independente para ao ocorrência de recidiva ou persistência da doença

(Tabela 23).

Tabela 23 – Fator preditivo do risco da ocorrência de recidiva ou persistência
do CBDT à análise multivariada por regressão de Cox.

Fator  S.E. Exp () IC 95% p
Maior diâmetro 0,028 0,008 1,027 1,02 – 1,05 0,001**

** teste de regressão de Cox significante a 0,001;
coeficiente de magnitude de risco; SE = erro padrão;
Exp () = exponencial neperiano de ;IC = intervalo de confiança.

Dentre os doentes sem diagnóstico de recidiva, cinco casos

apresentaram curva ascendente de TGB sérica. Não houve diferença
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estatisticamente significante entre as médias dos índices

imunohistoquímicos da galectina-3 entre os doentes: 1) sem recidiva e curva

de TGB estável; 2) com recidiva ou curva de TGB ascendente (IE

citoplasma, p=0,87; IP nucleolar, p=0,87, IP núcleo, p=0,75).

Houve maior índice de expressão citoplasmática da galectina-3 nos

carcinomas que recidivaram no leito tireóideo (média ± IC 95% de 101,50 ±

7,94 uo/µm2) quando comparado ao índice dos casos sem recidiva (média ±

IC 95% de 44,77 ± 3,33 uo/µm2).
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6. DISCUSSÃO

A discussão é apresentada em duas partes. A primeira refere-se ao

método empregado e suas limitações. Na segunda parte consideram-se os

resultados propriamente ditos.

Quanto aos resultados discutem-se, de forma preliminar, as

características clínicas e anátomo-patológicas da casuística geral e dos

grupos caso e controle, dado que, para a comparação do padrão e índices

de expressão da galectina-3 entre indivíduos com e sem metástase, utilizou-

se esse desenho de estudo. Por fim, foram analisados os resultados

relativos ao padrão e aos índices de expressão dos marcadores

imunohistoquímicos.

6.1. DISCUSSÃO SOBRE O MÉTODO

Escolha do CBDT

O CBDT foi eleito entre os tipos histológicos existentes por ainda haver

dificuldade diagnóstica em alguns casos e controvérsia quanto à indicação

de esvaziamento linfático cervical eletivo10, 52, 75, 91, 96.

Apesar da presente pesquisa não ter o intuito de avaliar a expressão da

galectina-3 nas neoplasias benignas, o estudo de um marcador passível de

identificação ao exame citológico pode contribuir com investigações do seu

emprego, tanto no diagnóstico pré-operatório do carcinoma como no seu
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potencial de desenvolver metástase.

Além disso, uma das causas de controvérsia sobre o papel da

galectina-3 como marcador em tumores malignos é a falta de uniformidade

quanto ao tipo histológico a ser investigado128, 140, 211-214.

Mesmo se considerado um único órgão, a galectina-3 pode estar ou

não presente em seus tecidos. Quando presente, a distribuição celular do

marcador e os próprios índices de expressão são específicos para cada tipo

histológico130. Desse modo, o seu estudo como preditor do fenômeno

metastático, exigiria inclusão de dezenas de indivíduos acometidos para

cada tipo histológico de carcinoma tireóideo.

Para aumentar a precisão das conclusões, determinou-se que seria

incluída nesta pesquisa uma centena de indivíduos acometidos por

carcinoma tireóideo, todos do tipo bem diferenciado.

Desenho do estudo

A presença de metástase, linfática ou hematogênica, foi escolhida para

a formação do grupo caso por ser um sinal evidente de malignidade. Dessa

forma, procurou-se evitar o possível viés de classificação ao definir

determinada lesão como benigna ou maligna, mais ou menos agressiva,

com base em outros critérios menos objetivos.

O desenho de estudo de caso-controle permite não apenas estimar o

risco relativo com base na determinação da razão de chances209, 215, mas

também, quando associado a modelos matemáticos de predição de risco,

possibilita determinar uma equação para o cálculo do risco da ocorrência de

metástase para um determinado indivíduo. O presente estudo obteve essa
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equação em função do índice de positividade nucleolar da galectina-3 nos

tireócitos malignos.

A incidência de metástase em doentes operados por CBDT, que pode

ocorrer anos após a operação, exige que um eventual estudo prospectivo

para a análise do fenômeno envolva uma grande casuística, com período de

seguimento superior a 10 anos9, 216-219. A análise imunohistoquímica do

carcinoma de todos os indivíduos seguidos do grupo sem metástase

envolveria centenas de espécimes a serem processados. Tal estudo pode

ser realizado, porém fora do contexto do programa de doutoramento.

Técnica de imunohistoquímica

A técnica de imunohistoquímica foi escolhida por ser bem estabelecida

e empregada de rotina na prática clínica30, 105, o que torna fácil a aplicação

dos resultados obtidos.

A qualidade da reação é fundamental e variações da técnica

empregada, sem o cuidado da análise dos controles interno e externo, são

motivos de controvérsia na literatura quanto ao papel da galectina-3 no

CBDT49, 64, 220.

A galectina-3 está presente no citoplasma do macrófago normal e por

esse motivo, a análise de sua imunoexpressão apresenta uma vantagem

quanto ao controle da qualidade da reação125, 221-223. A marcação

imunohistoquímica dessa célula, na mesma lâmina onde foi analisado o

tecido tireóideo, foi o controle interno positivo. Dessa forma, não houve

casos falso negativos. Além disso, o controle interno negativo foi obtido pela

análise das hemácias, que não devem apresentar qualquer marcação30.
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6.1.1. QUANTIFICAÇÃO DIGITAL DA IMUNOEXPRESSÃO

A técnica que considera a imunoexpressão nos diferentes

compartimentos celulares e permite quantificá-la pelo método digital, foi

escolhida para a leitura das lâminas no estudo da galectina-3.

A quantificação da expressão imunohistoquímica foi realizada de forma

independente para cada um dos compartimentos celulares dos tireócitos

malignos e não simplesmente de forma binária “célula positiva” e “célula

negativa”, o que é uma das causas de controvérsia sobre o papel da

galectina-3 como marcador diagnóstico em tumores malignos224, 225.

Os métodos de análise digital mais comumente empregados baseiam-

se em técnicas de subtração de cores da imagem. Dessa forma, todas as

estruturas que apresentam o mesmo espectro de cor serão selecionadas116,

119, 122. Na presente pesquisa, para a obtenção da ItE de cada

compartimento do tireócito maligno de forma independente, foi fundamental

a indicação manual pelo observador da área a ser mensurada.

Outra causa de controvérsia é o emprego do método qualitativo ou

semiquantitativo de leitura da imunomarcação. Esses métodos transformam

tanto a fração de células positivas quanto a intensidade da imunoexpressão

em variáveis categorizadas. As categorias definidas pelos diversos autores

não são uniformes e, além disso, são consideradas faixas de porcentagem

de células marcadas com base em valores arbitrários108, 124, 226, 227.

O método empregado no presente estudo baseou-se no conceito de

que a transformação de uma variável contínua em categorizada não

contribui para a melhor compreensão do fenômeno de expressão
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imunohistoquímica. A porcentagem ou a intensidade de expressão

mensuradas são variáveis contínuas e o índice de expressão

imunohistoquímico, calculado pela multiplicação dos dois fatores

(porcentagem e intensidade), torna-se mais fidedigno quando são utilizados

os valores brutos obtidos por método quantitativo122, 124, 228, 229.

A utilização do programa de captura e análise digital da imagem

determinou um valor numérico à intensidade de imunoexpressão de uma

determinada área. Pelo método qualitativo essas áreas são consideradas

como coradas de maneira “fraca”, “moderada” ou “forte”108. De fato, as

intensidades de expressão quando extremamente baixas ou altas, não

constituem fonte de discórdia entre observadores. Porém, para intensidades

intermediárias, o valor numérico substituiu, com vantagem, a qualificação

visual da intensidade que poderia ser definida por um observador como

“fraca” e por outro como “moderada”, por exemplo. Assim, pela análise

quantitativa digital, dois observadores independentes obterão o mesmo valor

numérico para a intensidade de expressão de uma mesma área122.

Além disso, as variáveis contínuas obtidas foram aplicadas no modelo

logístico de predição individual do risco de metástase. Tal modelo deve ser

alimentado com valores brutos para que seja preciso, pois a inclusão de

dados classificados arbitrariamente diminui a capacidade de predição do

evento analisado104.

6.1.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO
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Desenho do estudo

Estudos retrospectivos de caso-controle geram conclusões baseadas

em níveis de evidência mais baixos que aqueles obtidos por meio de

estudos prospectivos, porém permitem a obtenção de resultados

expressivos em prazo factível ao ser considerado o CBDT9, 215.

Viés de recrutamento

O recrutamento dos indivíduos foi feito de forma retrospectiva não

pareada e baseou-se estritamente nos critérios de inclusão. Dessa forma um

viés pode ter ocorrido quanto a outras características que não estão

definidas nesses critérios215.

Buscou-se a formação de uma casuística que incluísse por volta de

uma centena de indivíduos e aproximadamente 50 doentes acometidos por

doença metastática208. Para tanto, foi necessária a consulta de todos os

registros das intervenções cirúrgicas sobre a glândula ou ressecção de

linfonodos por doença tireóidea do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço

do HC-FMUSP, mesmo os referentes a doenças benignas e a outras

neoplasias malignas que não o CBDT, operados há mais de cinco anos. A

consulta de todos os registros foi uma das formas de minimizar um eventual

viés de recrutamento.

Foi curioso notar a alta porcentagem de carcinomas (506/774), o que

provavelmente apenas reflete o fato de que a casuística foi recrutada em um

hospital quaternário e não interfere nas conclusões obtidas.

Não foram considerados os casos cujos blocos de parafina não

estavam disponíveis e foram excluídos os que continham escasso material
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histológico, o que pode ter gerado um viés de recrutamento.

Os blocos contendo o CBDT dos doentes com metástase foram

requisitados e, se disponíveis, foram incluídos até que fosse formado um

grupo de aproximadamente 50 casos consecutivos, o que obrigou a

pesquisa de cinco anos de registros. A série histórica215 assim formada,

exigiu o ajuste do recrutamento dos indivíduos do grupo controle ao longo do

mesmo período, no intuito de obter dois grupos homogêneos quanto à

época. Uma outra forma de minimizar um viés de recrutamento ao longo do

tempo seria um estudo pareado pela data da operação215.

Sabe-se que conclusões da análise de eventos que ocorrem em menos

de 10% da casuística apresentam baixo poder estatístico209, 215. Dessa

forma, os resultados referentes a variáveis de baixa freqüência devem ser

analisados com cautela. No presente estudo, o carcinoma folicular ocorreu

em 10,1% da casuística, o carcinoma minimamente invasivo em 9,2%,

metástase hematogênica exclusiva em 2,8%, invasão linfática em 4,7% e

perineural em 8,3%. Investigações com número maior de CBDT poderiam

caracterizar o papel da galectina-3 nesses casos.

Recuperação de dados clínicos

O estudo retrospectivo oferece menor uniformidade na coleta de dados

clínicos215.

Todos os prontuários consultados para a formação da casuística

apresentavam os dados necessários para as conclusões almejadas. Porém,

aqueles que são ilustrativos de alguns fenômenos de relevância clínico-

cirúrgica, mas que não interferem de forma direta nos resultados e
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conclusões, não puderam ser recuperados de maneira uniforme. Um

exemplo são as características ultrassonográficas dos nódulos tireóideos.

Perdas de seguimento

Dois critérios foram respeitados para a inclusão de um doente no grupo

sem metástase. O primeiro foi o estadiamento inicial N0 e M0, e o segundo,

a ausência de metástase durante o seguimento ambulatorial por mais de

cinco anos, na avaliação clínica, laboratorial e nos exames por imagem.

Oito indivíduos sem metástase, que não foram seguidos por esse

período, foram excluídos das análises quanto à ocorrência do evento. Esses

indivíduos foram considerados no estudo transversal da comparação do

padrão de expressão entre tecido benigno e maligno e de acordo com as

características de invasão tecidual local, para o qual não foi necessário

seguimento.

Para que o fenômeno da perda de seguimento ou de recidiva sob a

forma de metástase não resultasse em número insuficiente de indivíduos no

grupo sem metástase, o desenho inicial previu maior número de doentes

nesse grupo (60/109). Para os cálculos finais, havia 44 indivíduos no grupo

controle, pois além das oito exclusões por seguimento insuficiente, oito

recidivas implicaram em migração de doentes para o grupo caso, o que

resultou em um número final de 57 indivíduos no grupo com metástase.

Não houve exclusão por perda de seguimento no grupo com metástase

pois o critério de inclusão nesse grupo é o diagnóstico de doença

metastática, independente do período de seguimento.
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Diagnóstico de metástase

O diagnóstico de metástase foi dado por meio de sua demonstração

anátomo-patológica ou pela presença de tecido captante à cintilografia com

iodo marcado, fora do leito tireóideo.

Como limitação do estudo, os seguintes fenômenos devem ser

considerados: a presença de micrometástase não evidenciada ao estudo

anátomo-patológico e a eventual ocorrência de metástase que não capta o

iodo marcado4, 230.

O esvaziamento cervical foi realizado em casos de doença com

disseminação linfática comprovada. Dessa forma, existe também o risco de

metástase oculta, conforme demonstrado por autores que realizam o

esvaziamento cervical sistemático7, 11, 25, 81, 231-233.

Para minimizar tais fenômenos, consideraram-se os doentes com

seguimento superior a cinco anos, na tentativa de diagnosticar eventuais

metástases que nesse período viessem a apresentar significado clínico.

Metástase após cinco anos

O CBDT pode recidivar na forma de metástase tardia. O período pós-

operatório de cinco anos é definido como seguimento mínimo de um

individuo acometido por carcinoma234 porém, em casos de CBDT, a

metástase linfática ou hematogênica pode se manifestar clinicamente após

esse período. Mesmo o tempo de acompanhamento de 10 anos, ainda pode

ser insuficiente. Existem relatos esporádicos de evidência de metástase até

30 anos após a operação inicial216-219. Dessa forma, o tempo ideal para

seguimento seria de no mínimo 30 anos, o que na prática é algo
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extremamente difícil de ser realizado9.

Dos 57 casos com metástase deste trabalho, 55 (96,5%) foram

diagnosticados antes dos cinco anos de seguimento pós-operatório. Assim,

pode-se considerar que o tempo de seguimento superior a cinco anos talvez

tenha sido suficiente para minimizar o viés de classificação dos doentes no

grupo controle, conforme relatado por outros autores235-237.

Outra evidência de que no grupo controle provavelmente não houve

casos de metástase não diagnosticada é que em 97,7% (43/44) dos doentes

a curva de TGB sérica pós-operatória foi estável, mesmo que em 42%

desses indivíduos o TSH sérico pós-operatório encontrava-se acima da

metade do valor máximo de referência4.

Tireócitos malignos que permanecem em linfonodos cervicais por dez

anos não devem representar um clone tão agressivo quanto aqueles que se

manifestam nos primeiros anos pós-operatórios. Como visto na casuística,

87% (47/54) das metástases linfáticas foram diagnosticadas no momento da

operação e 94,4% (51/54) no período de dois anos.

Estudos posteriores que incluam indivíduos cuja metástase se

manifeste após o período de cinco anos poderão responder à questão sobre

a agressividade dessas colônias celulares de crescimento tardio.

Metástase hematogênica no grupo caso

Para constituição do grupo caso foram considerados indivíduos com

metástase. Sua análise evidenciou que nesse grupo as metástases eram

tanto linfáticas como hematogênicas.

O número de indivíduos com metástase exclusivamente hematogênica
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foi insuficiente para permitir qualquer conclusão quanto ao papel da

galectina-3 como marcador preditivo do fenômeno, com nível aceitável de

evidência. Para tanto, outras pesquisas deverão ser desenhadas a fim de

recrutar um número adequado de casos com metástase exclusivamente

hematogênica.

As etapas oncogenéticas que resultam no fenômeno de metástase

linfática não são as mesmas que culminam com a hematogênica198. A

análise estatística foi realizada de forma a considerar a diferença biológica

entre os dois fenômenos. Também foi estudado um grupo caso contendo

indivíduos com metástase linfática exclusiva, com número de eventos que

permitiu a obtenção de conclusões.

6.2. RESULTADOS DESCRITIVOS RELATIVOS À CASUÍSTICA

A investigação dos dados da casuística geral foi indispensável para a

análise multivariada. A aplicação no modelo logístico de predição do risco

individual de metástase permitiu o estudo da relação entre as variáveis

consideradas, a fim de identificar aquelas que predizem o fenômeno. O

modelo também foi empregado no estudo transversal, para a investigação

de outros eventos binários de interesse, por exemplo, a ocorrência ou não

de invasão do tecido adjacente ao carcinoma.

Entretanto, os resultados descritivos relativos à casuística geral não

têm valor epidemiológico, por serem fruto de um desenho de estudo caso-

controle215. Dessa forma, a freqüência de 52,3% de metástase não

representa aquela da população atendida pelo HC-FMUSP.
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É apenas curioso notar que a média das idades dos doentes envolvidos

é semelhante àquelas de outros relatos. Por outro lado, a freqüência do

gênero feminino foi duas vezes maior4, 7.

Houve baixa freqüência de indivíduos para os quais a doença tireóidea

foi um achado de exames complementares238, provavelmente por terem sido

atendidos em serviço quaternário, para onde os doentes são encaminhados

já com queixa específica.

As características clínicas encontradas, classicamente descritas como

suspeitas da presença de malignidade4 foram: nódulo único em 72% dos

casos e, dos 64 laudos recuperados de exame ultrassonográfico, em apenas

56,2% o nódulo era hipoecogênico. As demais características

ultrassonográficas não puderam ser avaliadas.

Ao exame citológico foi encontrado “padrão folicular” em 24,1% das

PAAF realizadas, semelhante ao resultado descrito por outros autores (15 a

22%)4, 16, 22, 71, 72.

Embora disponível em poucos casos, a média da TGB sérica pré-

operatória foi superior ao valor normal de referência. Houve casos de valores

excessivamente altos, associados principalmente ao carcinoma folicular e à

variante folicular do carcinoma papilífero. Há relatos de que a TGB sérica

não parece ser útil no diagnóstico pré-operatório do CBDT239.

Tais resultados mais uma vez indicam a importância da investigação de

marcadores que possam auxiliar no diagnóstico do carcinoma tireóideo.

Houve alta freqüência de carcinoma multicêntrico e com extensão

extratireóidea, características que foram associadas à ocorrência de

metástase, o que resultou na alta freqüência de casos classificados como T4
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na presente casuística.

A sobrevivência global foi semelhante àquela relatada por outros

autores23, 26, 27, 37, 80.

6.3. COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ENTRE OS GRUPOS

CASO E CONTROLE

Para comparar o padrão e índices de expressão da galectina-3 entre os

grupos com e sem metástase, utilizou-se o desenho de estudo retrospectivo

de caso-controle. Esse tipo de estudo exige que, antes do início de qualquer

análise, seja verificado se há discrepância quanto às características clínicas

ou anátomo-patológicas entre os dois grupos (ANEXO D - Tabela A9).

Não houve diferença entre os grupos quanto à idade e gênero, fatores

descritos como associados ao prognóstico do CBDT4, 8, 28, 36.

Houve diferença entre dois grupos quanto ao grupo étnico declarado no

prontuário, mas a qualidade da informação adquirida é questionável, pois a

definição de caucasóide ou mestiço é baseada na impressão do funcionário

que inicia o prontuário e essa distinção não é possível em todos os casos.

Esse fenômeno é compreensível dada à miscigenação da população

atendida. Essa característica foi avaliada por haver relatos na literatura de

diferença na incidência do CBDT de acordo com a origem étnica e influência

dessa no prognóstico da doença240. Por outro lado, não há associação entre

origem étnica e ocorrência de metástase4, assim, tal diferença não interfere

nas conclusões obtidas no presente estudo.

A duração da queixa foi mais curta no grupo de doentes com
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metástase, provavelmente por incluir o aumento do volume linfático cervical,

que muitas vezes torna-se clinicamente evidente antes do nódulo tireóideo26.

O tipo de queixa, os antecedentes pessoais e os achados do exame físico

da glândula tireóide não foram capazes de identificar ou predizer o

acometimento metastático.

A TGB sérica pré-operatória não foi diferente entre os grupos de

maneira estatisticamente significante, embora tenha sido dosada em poucos

casos (11 no grupo caso e 10 no grupo controle).

É válido ressaltar que dentre os doentes com metástase linfática, o

exame clínico pré-operatório das cadeias linfáticas cervicais estava alterado

em apenas 34% (18/53) dos casos. Quando realizada ultrassonografia

nesses doentes, em 50% dos exames não foi evidenciada linfonodomegalia

e os critérios ultrassonográficos do nódulo tireóideo não foram suficientes

para prever o potencial de metástase linfática. Porém, foi avaliado o efeito

Doppler em apenas um exame.

Mesmo o exame citológico pré-operatório revelou a presença de

carcinoma nos linfonodos em apenas 41,2% (7/17) das linfonodomegalias

mostradas pela ultrassonografia. Além disso, a palpação intra-operatória das

cadeias linfáticas foi considerada normal em sete doentes que evoluíram

com metástase linfática tardia. É evidente que o desenho do estudo não

permite concluir qualquer dado epidemiológico, apenas é curioso observar

que mesmo após a palpação pré e intra-operatória, e o exame

ultrassonográfico das cadeias linfáticas, houve casos onde não foi

evidenciada a disseminação metastática já existente. Nesses sete indivíduos

houve expressão da galectina-3 no epitélio maligno. Para estes doentes, a
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análise pré-operatória do marcador poderia indicar o potencial metastático.

O fenômeno de metástase linfática remanescente é a causa de discussão

quanto à indicação do esvaziamento eletivo das cadeias linfáticas do

compartimento cervical central5, 13, 18, 76, 81, 87-89, 91, 96.

Mesmo a estratificação dos doentes em grupos de risco segundo a

classificação AMES não foi eficaz para identificar os casos com maior risco

de ocorrência de metástase linfática (Tabela 8), conforme encontrado por

alguns autores40, 41, o que atesta a necessidade de aprimoramento na

determinação do risco de metástase linfática.

Outras diferenças entre os dois grupos foram assinaladas. À PCI houve

maior freqüência de indivíduos que exibiram captação do iodo marcado em

tecidos fora do leito tireóideo no grupo caso, o que é esperado, uma vez que

este sinal foi usado como diagnóstico de metástase. Curva ascendente de

TGB no pós-operatório ocorreu em 28,8% do grupo com metástase e

apenas em um doente do grupo controle, o que sugere a presença de

células tireóideas remanescentes em atividade, após a tireoidectomia total,

em maior freqüência no grupo que desenvolveu doença metastática.

Ainda no pós-operatório, a realização de radioiodoterapia, a média da

dose total de iodo marcado empregada, bem como a dose de levotiroxina

sódica administrada foram maiores no grupo de doentes que desenvolveram

metástase, o que mostra que o diagnóstico de doença metastática interfere

na escolha do tratamento pós-operatório.

Houve menor freqüência de carcinoma folicular e variante folicular do

carcinoma papilífero no grupo de doentes com metástase linfática, o que

está de acordo com os dados da literatura4, 106. Dos 10 carcinomas
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minimamente invasivos, oito eram foliculares, e dessa forma também foram

menos freqüentes nesse grupo.

Presença de multicentricidade, extensão extratireóidea e maior

diâmetro do maior nódulo de CBDT foram fatores associados à ocorrência

de metástase na análise univariada, o que está de acordo com outros

relatos4, 8, 37, 39. Em média, carcinomas com até 2 cm apresentaram menor

freqüência de metástase ao passo que aqueles maiores de 3 cm

apresentaram maior ocorrência do fenômeno. Dessa forma, é imperativa a

realização da análise multivariada para estabelecimento do papel da

expressão de um imunomarcador a ser estudado na predição do risco

individual de metástase do CBDT.

O tempo de seguimento pós-operatório dos dois grupos foi semelhante

e, embora não tenha havido diferença significante da sobrevivência global

entre eles, todos os casos de óbito correlacionado apresentavam doença

metastática.

A sobrevivência livre de doença não foi significativamente menor no

grupo com metástase, mas a freqüência de recidiva foi maior nesse grupo, o

que exigiu novo procedimento terapêutico com piora da qualidade de vida.

Além disso, seis casos de óbito correlacionado com o CBDT, quatro

desenvolveram recidiva da doença. Tal situação sugere que o diagnóstico do

potencial metastático é importante auxiliar para a escolha da terapêutica

pós-operatória e estratégia de seguimento. Shaha85 e colaboradores, dentre

outros autores26, 27, 37, 39, 80, descreveram maior freqüência de recidiva nos

casos com metástase linfática, associada à menor probabilidade de cura.
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6.4. RESULTADOS RELATIVOS À IMUNOEXPRESSÃO DOS

MARCADORES BIOLÓGICOS

O objetivo do presente estudo foi verificar a associação entre a

imunoexpressão da galectina-3 e o fenótipo maligno no tecido tireóideo.

Para tanto foi comparada a expressão entre tecido benigno e o CBDT; sua

expressão subcelular no tireócito maligno de acordo com a presença de

metástase e características de invasão tecidual local. Além disso, foi

estudada a relação entre a imunoexpressão subcelular da galectina-3 e

proteínas envolvidas na progressão maligna, segundo a presença de doença

metastática.

6.4.1. GALECTINA-3 NO TECIDO BENIGNO

Não houve imunoexpressão da galectina-3 em qualquer dos 81

epitélios normais ou de bócio colóide analisados nessa pesquisa, em

conformidade com a maioria dos relatos anteriores29, 34, 49, 52, 60, 64, 149, 241. Os

tireócitos somente apresentaram marcação nos carcinomas.

Tal resultado é uma evidência da associação entre imunoexpressão da

galectina-3 e o fenótipo maligno, o que possui duas implicações diretas:

sugere sua utilidade no diagnóstico pré-operatório das lesões tireóideas e é

o ponto de partida para estudos que investiguem o seu papel na progressão

maligna, tanto no desenvolvimento de metástase quanto no processo de

invasão tecidual.

A expressão da galectina-3 no tecido normal é “órgão dependente”.

Apesar de ter sido identificada em alguns tecidos adultos normais, como
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esôfago, estômago, cólon, córnea, conjuntiva, pâncreas, mama, rim ou

próstata, a molécula não foi encontrada no tireócito adulto normal60, 211-213,

242-246. Está presente nas células inflamatórias e endoteliais do tecido adulto

e no tireócito embrionário130, 247.

A revisão da literatura que aborda a expressão da galectina-3 nos

nódulos tireóideos, permite a obtenção de três princípios gerais: 1) lesões

benignas não expressam a galectina-3, porém há relatos de marcação fraca

e focal, e esse é o principal ponto de controvérsia; 2) o carcinoma papilífero

apresenta expressão citoplasmática forte e difusa em todos os casos; 3) o

carcinoma folicular expressa galectina-3 no citoplasma em “quase todos os

casos”, com padrão de expressão menos intenso que o carcinoma papilífero.

A diferença no padrão de expressão entre lesões benignas e malignas

indica a importância de estudos que permitam sua quantificação de maneira

objetiva.

Quanto às lesões benignas, as principais causas de controvérsia estão

associadas à técnica empregada para o estudo da expressão da galectina-3.

A maneira de interpretar a imunoexpressão é uma das causas de resultados

controversos. É importante ressaltar que a leitura das lâminas coradas pelo

método imunohistoquímico deve ser realizada criteriosamente64, 140, 225. A

análise qualitativa que classifica o tecido simplesmente como “positivo” ou

“negativo” e não leva em conta quais as células que expressam o marcador,

considera como “positivo” o caso onde, em verdade os macrófagos ou as

células endoteliais é que estão marcados. Isso é o que ocorre nos estudos

que empregam a análise digital com a técnica de subtração de cores119, 122.

Essas estruturas não devem ser levadas em conta na avaliação da
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expressão de um tecido epitelial29, 49, 248. No presente estudo, quando

consideradas as eventuais áreas de tireoidite associada (23/109), houve

positividade restrita ao citoplasma dos linfócitos em 47,8% (11/23) dos

espécimes, o que ilustra a importância do método seletivo de análise digital

empregado.

Outra importante causa de divergência é a escolha da técnica utilizada

para detectar a presença da galectina-3. Para a diferenciação entre tecido

benigno e maligno, alguns autores lançaram mão de técnicas de

amplificação do RNA mensageiro da galectina-3, como o PCR convencional

ou de alto débito (microarray), métodos que não permitem a leitura seletiva

do epitélio59, 249, 250. Caso seja examinado um fragmento contendo células

inflamatórias ou endoteliais, haverá amplificação do RNA mensageiro da

galectina-3 presente nessas células248. Podem ser utilizados quando

associados à microdissecção para a obtenção de apenas tireócitos malignos

de espécimes histo ou citológicos, porém, esse não é um procedimento da

prática clínica. Dessa forma, a maioria dos autores utiliza a técnica de

imunohistoquímica para o estudo da presença da galectina-3.

Outra maneira de solucionar o problema é o PCR quantitativo. Martins60

e colaboradores, ao estudarem lesões tireóideas, demonstraram que a

quantidade de cópias de RNA mensageiro da galectina-3 obtida pela técnica

de PCR quantitativo foi em média vinte vezes maior no CBDT do que na

maioria dos tecidos benignos. O trabalho ilustra a importância da análise

quantitativa da expressão da galectina-3.

Ainda como causa de divergência pode ser citada a falha em adquirir e

processar o tecido a ser analisado. Dois centros ingleses relatam insucesso
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no emprego da galectina-3 à imunohistoquímica para o diagnóstico de

carcinomas tireóideos no exame citológico. Porém, ambos os grupos relatam

baixa porcentagem de recuperação de tireócitos à PAAF (apenas 23,5% das

punções)250, 251.

Na presente casuística, houve recuperação de células malignas em

98,8% (82/83) das punções. Quando considerados apenas os grupos que

apresentam alta taxa de recuperação de tireócitos malignos, os resultados

concordam quanto à utilidade da galectina-3 para diagnóstico pré-operatório

dos carcinomas tireóideos252-254.

Ainda sobre a discussão da controvérsia da expressão da galectina-3

em lesões benignas, vale citar que Gasbarri58 e colaboradores, em 2004,

descrevem que os poucos casos de tireoidite nos quais as células foliculares

apresentaram positividade para a galectina-3, também foram positivos para

outros marcadores envolvidos na transformação maligna e crescimento

desordenado como o HBME-1, c-met e ciclina-D1, além da perda de

heterozigose em uma região específica do cromossomo associada a

ocorrência de carcinoma. Concluem que esses casos devem ser lesões pré-

malignas nas quais há uma resposta imuno-específica a antígenos

relacionados ao carcinoma.

Um dos desafios na prática clínica é a diferenciação entre nódulo

benigno e maligno ante o diagnóstico citológico de “padrão folicular”16-18, 21,

56, 72, 253, 255. Dos carcinomas estudados, 24,1% (20/83) tiveram “padrão

folicular” como resultado do exame citológico. Destes, 95% (19/20) foram

positivos para galectina-3 citoplasmática. O presente estudo não tem por

objetivo solucionar tal questão. O dado sugere apenas que a galectina-3



DISCUSSÃO 118

pode ser um marcador com importância clínica para o diagnóstico de

nódulos malignos. O real papel do marcador no diagnóstico pré-operatório

das lesões de padrão folicular somente pode ser determinado em estudos

que também incluam indivíduos acometidos por adenoma folicular e outras

lesões benignas e que, além disso, quantifiquem a eventual imunoexpressão

da galectina-3 nessas lesões.

Em 2005, Castro21 e colaboradores mostraram que a galectina-3 é

específica para os carcinomas e que pode auxiliar, em conjunto com outros

critérios diagnósticos, a determinação da conduta ante ao nódulo tireóideo.

Nesse mesmo ano, vários autores também demonstraram alto valor preditivo

positivo e negativo do uso da galectina-3 à imunohistoquímica em células

obtidas por PAAF34, 49, 50, 255, 256.

Quanto ao carcinoma papilífero, no presente estudo houve positividade

para a galectina-3 em 98% (97/98) dos casos, o que justifica investigar o

significado da expressão do marcador nos diferentes fenômenos

relacionados à malignidade nessa neoplasia. Além disso, o único caso

negativo foi classificado como microcarcinoma multicêntrico, sem doença

metastática.

A freqüência de microcarcinoma papilífero em achados de necrópsia

varia em torno de 5%, podendo chegar a 36% quando é representada a

totalidade da glândula tireóide em cortes histológicos. São comumente

multifocais65-68, 257. Em 2003, Ito258 e colaboradores, motivados pela alta

prevalência dessas lesões em necrópsias, desenvolveram um estudo

prospectivo de 732 indivíduos com diagnóstico de microcarcinoma papilífero

ao exame citológico. Desses 162 doentes optaram pelo acompanhamento
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clínico e após cinco anos, em 70% deles não houve aumento da lesão, que

em algumas vezes até desapareceu. Com isso, os autores questionaram a

classificação dessas lesões como malignas e discutem a hipótese de que

elas não tenham significado clínico e sejam hiperplasias papilíferas. Talvez o

caso da presente pesquisa que não expressou galectina-3 possa pertencer a

esse grupo de lesões.

Os outros dois casos que não expressaram a galectina-3 foram

classificados como carcinoma folicular minimamente invasivo. Clinicamente,

não desenvolveram metástase ou recidiva em cinco anos. Uma hipótese a

ser considerada é de que esses casos não sejam necessariamente

carcinomas. Estudos discutem a existência de um espectro de lesões

foliculares, desde a hiperplasia, adenoma ao carcinoma folicular, que estão

em fases diferentes dos múltiplos passos da transformação neoplásica1, 252.

Os critérios diagnósticos que os separam, em alguns casos são discutíveis,

o que deu origem aos chamados carcinomas bem diferenciados de potencial

maligno incerto1, 2.

Além disso, embora haja poucos casos de carcinoma folicular (11/109)

na presente pesquisa, esses apresentaram índices de expressão da

galectina-3, nos três compartimentos celulares, menores que os casos de

carcinoma papilífero, (Tabela 16). Esses achados corroboram a hipótese de

que o carcinoma folicular utiliza a galectina-3 de maneira diferente do

papilífero na carcinogênese e progressão maligna, o que será discutido mais

adiante.
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6.4.2. GALECTINA-3 NO TIREÓCITO MALIGNO

Dos 109 carcinomas estudados, 106 apresentaram marcação pela

galectina-3. A localização subcelular do marcador variou entre os casos e

pôde ser descrita como: nucleolar, nucleoplasmática e citoplasmática.

Os trabalhos mais antigos não consideravam o compartimento celular

no qual a galectina-3 estava presente e simplesmente descreviam a célula

como “positiva” ou “negativa”. O padrão de expressão e o significado clínico

da galectina-3 não é apenas órgão ou tipo histológico dependente259, é

compartimento dependente140.

Se, em alguns tipos histológicos específicos, qualquer localização

celular pode denotar o mesmo significado clínico, o fenômeno deve ser

verificado, pois em tecido prostático, por exemplo, já foram descritos efeitos

opostos dependendo do compartimento onde o marcador está expresso140.

Os resultados da presente pesquisa sugeriram que a galectina-3 está

relacionada à capacidade de gerar metástase quando presente no nucléolo

e à capacidade de invadir os tecidos adjacentes quando fortemente

expressa no citoplasma do tireócito maligno.

A expressão da galectina-3 em mais de um compartimento não é

surpreendente, dado que a molécula trafega entre os diversos

compartimentos celulares e mesmo no meio extracelular. É produzida no

citosol, sem a participação do retículo endoplasmático rugoso. Do citosol,

pode ser secretada por uma via que não utiliza o complexo de Golgi,

penetrar na mitocôndria, localizar-se em uma sub-região citoplasmática mais

periférica ou mais central. Pode migrar para o interior do núcleo e aí trafegar
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entre as diversas sub-regiões nucleares61, 128, 130.

As marcações nucleolar e nucleoplasmática podem acompanhar a

marcação do citoplasma se a galectina-3 estiver participando dos processos

de transcrição, processamento pós-transcripcional e maturação do RNA

ribossômico e mensageiro. No citoplasma a galectina-3 tem um papel na

biogênese e organização das ribonucleoproteínas, e com elas migra para o

núcleo para participar das funções nucleares descritas. Todas essas funções

são desempenhadas pelo domínio N-terminal da galectina-3, rico em

seqüências repetitivas em glicina, prolina e tirosina e, dessa forma, são

independentes da ligação da molécula a glicídios61, 260. No presente estudo,

encontrou-se correlação positiva dos índices de expressão entre os três

compartimentos, ou seja, quando um determinado carcinoma apresentou

alto índice citoplasmático, também possuiu altos índices nucleoplasmáticos e

nucleolares (ANEXO D - Tabela A10).

Como a galectina-3 desempenha várias funções no interior da célula

maligna e cada uma delas é desenvolvida em um compartimento celular

específico, deve-se discutir a expressão por compartimento.

6.4.2.1. IMUNOEXPRESSÃO NUCLEOLAR

O nucléolo já foi implicado com a presença de malignidade nas lesões

tireóideas desde 1991, quando Montironi conclui que tireócitos com aumento

da quantidade e do volume da estrutura são característicos de carcinoma,

enquanto os adenomas apresentam tireócitos com poucos ou nenhum

nucléolo visível e, quando presentes, menos volumosos155.
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No nucléolo a galectina-3 desempenha funções relacionadas à

transcrição do RNA ribossômico, ao processamento pós transcripcional

(splicing) e à maturação tanto deste como do RNA mensageiro ou

transportador. Nos carcinomas, todos esses fenômenos estão relacionados

à proliferação celular e ao fenótipo maligno152, 168, 171, 261.

Tais fenômenos ocorrem predominantemente nas zonas fibrilar densa e

granulosa do nucléolo. Em alguns carcinomas da presente casuística, cujos

cortes histológicos foram feitos na região equatorial do nucléolo, houve

imunomarcação específica nessas zonas (Figura 10A).

Foi demonstrado que a galectina-3 somente desloca-se para o nucléolo

em células com intensa síntese protéica, pois essas necessitam de

ribossomos para que o RNA mensageiro possa ser traduzido168. O período

de maior produção de proteínas de uma célula é o chamado de fase de

síntese (fase S), que precede a divisão mitótica. Tecidos com alta atividade

proliferativa apresentam alta atividade sintética, nucléolos numerosos e

volumosos, onde age a galectina-3. Carcinomas com essas características

exibem um comportamento clínico mais agressivo159, 262, 263. A alta

porcentagem de células malignas em fase S já foi relatada no carcinoma

papilífero da tireóide como um fator independente de pior prognóstico264. Em

carcinomas de pâncreas, Kunzli265 e colaboradores encontraram um ligante

da galectina-3 na região nucleolar, que quando altamente expresso está

associado a pior prognóstico.

Entre os critérios de malignidade estão a capacidade de produzir

metástase linfática ou hematogênica, invasão de tecidos adjacentes, como a

cápsula da lesão, a parede de vasos e de feixes nervosos
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intraneoplásicos185.

Na presente casuística, a imunoexpressão da galectina-3 no nucléolo

esteve relacionada ao fenótipo maligno. O índice de positividade nucleolar

da galectina-3 foi maior nos doentes com metástase, o que será discutido

mais adiante. Além disso, a expressão nucleolar em carcinomas sem

metástase ocorreu em casos que apresentaram outros critérios histológicos

de malignidade. Dos 11 indivíduos que não foram acometidos por metástase

e o carcinoma exibiu positividade nucleolar, oito apresentavam invasão

linfática, perineural, vascular ou extensão extratireóidea. Somente em três

dos 42 carcinomas com nucléolo positivo não houve qualquer das

características acima descritas. Dois deles exibiam diâmetro de 1 cm e o

terceiro de 1,2 cm. Talvez nesses indivíduos, a intervenção cirúrgica precoce

tenha evitado a manifestação de fenótipo mais agressivo. A média dos

diâmetros dos outros carcinomas com nucléolo positivo, linfonodos

negativos, e que apresentaram alguma característica histopatológica de

agressividade local foi maior (1,9 cm) que a dos três casos descritos.

Não foi objetivo deste estudo estabelecer uma relação causal entre a

galectina-3 nucleolar e maior agressividade do CBDT, mas a maior

expressão nucleolar observada entre os carcinomas metastáticos sugere o

envolvimento da galectina-3 no processo de progressão neoplásica também

nessa casuística.

Não há, na literatura consultada, estudos da imunoexpressão da

galectina-3 na região nucleolar do CBDT.
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6.4.2.2. IMUNOEXPRESSÃO NUCLEOPLASMÁTICA

O núcleo celular é uma estrutura dinâmica. As moléculas

desempenham suas funções nas sub-regiões nucleares ou imersas no

nucleoplasma. As mesmas trafegam entre as diversas sub-regiões e a

galectina-3 não é exceção160, 161, 266.

A galectina-3 presente no nucleoplasma pode estar exercendo sua

função como fator de transcrição, em conjunto com o TTF-1, ou apenas

estar trafegando entre as sub-regiões nucleares onde sua função não é

totalmente conhecida162. Toda galectina-3 que está em tráfego entre o

nucléolo, os corpúsculos de Cajal, os Gems, corpúsculos PML, speckles e

os paraspeckles também será expressa por um padrão nucleoplasmático e

não necessariamente desenvolve a função acima descrita160. Dessa forma, a

imunoexpressão nucleoplasmática da molécula não permite diferenciar

essas duas situações.

O significado do padrão de expressão nucleoplasmático da galectina-3

é controverso e é órgão dependente. Pode ou não estar associada ao

fenótipo maligno152.

Em 1987, Moutsatsos131 e colaboradores demonstraram que em

fibroblastos a localização nucleoplasmática da galectina-3 está associada

com proliferação celular de maneira indireta.

Em contrapartida, Em 2000, Honjo267 e colaboradores estudaram 56

espécimes de carcinoma epidermóide de língua e relataram que houve

menor imunoexpressão nucleoplasmática da galectina-3 ao compará-los

com o tecido normal.
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Miyazaki213 e colaboradores, em 2002, observaram que em 154

carcinomas gástricos a diminuição da expressão nucleoplasmática está

relacionada com malignidade. Em 2004, resultados semelhantes foram

relatados em carcinomas prostáticos212. Califice140 demonstrou que a

expressão nucleoplasmática correlacionou-se com menor invasão da matriz

extracelular, menor taxa de proliferação celular e maior de apoptose.

Shibata211 em 2005, ao estudar carcinomas de esôfago, observou que

a expressão nucleoplasmática estava relacionada à menor freqüência de

invasão vascular e aos carcinomas bem diferenciados.

No tecido tireóideo, Paron162 demonstrou em 2003 o papel da galectina-

3 atuando imersa no nucleoplasma, em contato direto com fitas de DNA,

ativando oncogenes. Resultado semelhante foi encontrado no câncer de

mama por Shimura268 em 2004.

Provavelmente, nas lesões malignas, há inicialmente produção

citoplasmática, migração para o nucleoplasma onde a galectina-3 irá

desenvolver ou não alguma função específica.

Na presente casuística, em 10,1% (11/109) dos carcinomas não houve

positividade nucleoplasmática para a galectina-3. O índice de positividade

nucleoplasmática não teve associação com características de malignidade,

foi semelhante nos carcinomas com e sem extensão extratireóidea, invasão

perineural, invasão linfática e metástase.

Além disso, nos casos com metástase linfática exclusiva, houve

tendência a menor índice de expressão nucleoplasmática da galectina-3

(p=0,059 à análise multivariada). Essa última observação associada com o

maior índice de positividade nucleolar nesses casos, favorece a hipótese de
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que no CBDT a galectina-3 está em trânsito no nucleoplasma, em direção à

região nucleolar. Outro resultado que corrobora essa hipótese é a perda de

correlação dos índices de positividade nucleolar com os índices dos demais

compartimentos, no grupo de doentes com metástase (ANEXO D – Tabela

A12), ou seja, a concentração no nucléolo foi acompanhada de leve

diminuição no nucleoplasma.

Um estudo que quantifique a intensidade de expressão

nucleoplasmática ou verifique a co-expressão do TTF-1 (fator de transcrição)

no CBDT pode contribuir para esclarecer o papel da galectina-3 nesse

compartimento.

6.4.2.3. IMUNOEXPRESSÃO CITOPLASMÁTICA

Grande parte dos estudos que analisam a imunoexpressão da

galectina-3 considera apenas a marcação citoplasmática, que na maioria dos

órgãos está associada ao fenótipo maligno205, 211, 224, 269. Porém, sua

associação com o desenvolvimento de metástase é controversa, uma vez

que outros fatores celulares ou matriciais interferem nesse processo149.

A galectina-3 é produzida no citoplasma e nesse compartimento,

desenvolve algumas funções: inibe a apoptose pela via intrínseca,

participando do crescimento neoplásico; transporta ribonucleoproteínas para

o núcleo, o que, em última análise, contribui com o processo de proliferação

celular; pode migrar para a superfície celular ou ser excretada para o meio

extracelular e assim participar dos mecanismos de adesão celular e escape

imunológico130, 137.
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No carcinoma de próstata, Califice140 em 2004 encontrou que a maior

expressão citoplasmática da galectina-3 está associada a menor taxa de

apoptose, induz a proliferação celular, angiogênese e invasão da matriz

extracelular.

Em 2001, foi demonstrado por Moon270 e colaboradores em carcinoma

de mama que a expressão citoplasmática da galectina-3 favoreceu a

formação de metástase. O mesmo foi demonstrado em 2003 por John142 e

colaboradores. Em 2005, Szoke269, em estudos de carcinoma pulmonar,

revelou que a expressão citoplasmática da galectina-3 ocorreu em casos

com menor sobrevivência.

Em 1996, Gillenwater271 estudou 36 carcinomas epidermóides da

região da cabeça e pescoço e encontrou que a expressão da galectina-3

parece estar associada ao grau de diferenciação histológica.

Bergero181 e colaboradores em 2005 estudaram 26 casos de carcinoma

de paratireóide e demonstraram que houve imunoexpressão da galectina-3

em 92% das lesões e em 100% dos casos de doença metastática.

Nesse mesmo ano, em carcinomas adenóides císticos da glândula

parótida, Teymoortash272 e colaboradores demonstraram maior expressão

citoplasmática da galectina-3 nos casos com metástase linfática e

hematogênica.

Nas lesões tireóideas a expressão citoplasmática da galectina-3 foi

amplamente investigada34, 49, 50, 53, 105. O estudo mais importante é o

desenvolvido por um grupo europeu multicêntrico, dirigido por Bartolazzi29 e

colaboradores, que já investigou a imunoexpressão citoplasmática da

galectina-3 em mais de 1000 lesões tireóideas e demonstraram sua evidente
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associação com o fenótipo maligno: é expressa no CBDT e raramente

positiva em lesões benignas, conforme discutido anteriormente.

Kawashi53 e colaboradores, em 2000, ao estudar a imunoexpressão

citoplasmática da galectina-3 em 177 CBDT, demonstraram a sua

associação com a ocorrência de metástase linfática no carcinoma papilífero.

O mesmo não foi encontrado por outros autores273, 274.

No presente estudo, não houve diferença entre o índice de expressão

citoplasmática da galectina-3 entre os grupos de doentes com e sem

metástase, quer seja linfática ou hematogênica. Por outro lado, esse índice

foi maior nos carcinomas com as seguintes características que denotam

agressividade local: extensão extratireóidea, invasão perineural e linfática, à

análise univariada. Embora haja poucos carcinomas com invasão linfática e

o risco relativo estimado seja baixo (Exp (=1,05, p=0,013), o alto índice

citoplasmático foi o único fator independente associado com essa

característica. Provavelmente, como a extensão extratireóidea não foi

mensurada275, ou seja, foi considerada apenas como presente ou ausente, a

associação dessa característica com o índice de expressão citoplasmática

não foi identificada à análise multivariada.

Cvjeic273 e colaboradores, em 2005, relataram a associação da

expressão citoplasmática da galectina-3 com a presença de extensão

extratireóidea, em um estudo de 202 carcinomas papilíferos. Não há relatos

da análise da imunoexpressão da galectina-3 nos casos de CBDT com

invasão linfática ou perineural.

Não foi encontrada associação com a presença de invasão vascular,

conforme anteriormente relatado por Maruta274 e colaboradores em 2004.
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A disparidade entre os resultados obtidos quando considerados o

fenômeno metastático e os de agressividade local, pode ser explicada pelas

observações realizadas por Mandriotta198. Esse autor demonstrou em

modelo experimental em camundongos transgênicos que a capacidade de

migrar e estabelecer metástase linfática não é conferida pelos mesmos

passos carcinogênicos que conferem a capacidade de invadir tecidos

adjacentes ou mesmo de gerar metástase hematogênica. Os camundongos

com carcinoma pancreático bem diferenciado apresentaram metástase

linfática, mas o carcinoma nunca invadia tecidos vizinhos e nunca gerava

metástase hematogênica, mesmo os de grande diâmetro.

Também no CBDT, os passos da progressão maligna que conferem a

capacidade de estabelecer metástase linfática talvez não sejam os mesmos

que conferem capacidade de invasão extratireóidea, perineural, vascular, ou

metástase hematogênica. Uma evidência a favor da hipótese é a clássica

observação de que o carcinoma folicular tem maior capacidade de gerar

metástase hematogênica e o papilífero disseminação linfática1, 4.

A secreção da galectina-3 no meio extracelular, participando dos

fenômenos de adesão137, 276, pode ser citada como hipótese na tentativa de

explicar a provável associação da alta expressão da galectina-3

citoplasmática com a ocorrência de invasão tecidual local, o que sugere a

necessidade de investigações posteriores. A comprovação da ligação entre

duas moléculas não é obtida pela simples identificação de ambas no mesmo

tecido pela imunohistoquímica, e sim pela demonstração da ligação

intermolecular específica. São necessários experimentos especialmente

desenhados para estudar a função da galectina-3 na adesão celular, como
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aquele desenvolvido em 2006 por Ulmer276 e colaboradores em carcinomas

colônicos.

6.4.3. MARCADORES EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE METÁSTASE

6.4.3.1. GALECTINA-3 E PREDIÇÃO DO RISCO INDIVIDUAL DE

METÁSTASE

Metástase linfática

A média do índice de positividade nucleolar da galectina-3 foi maior no

grupo de indivíduos com metástase do que aquela observada no grupo

controle.

Quando considerados apenas os indivíduos com metástase linfática

exclusiva, a diferença foi ainda mais acentuada (Figura 15). Não há na

literatura consultada relatos da investigação da expressão nucleolar da

galectina-3 segundo a ocorrência de doença metastática.

A galectina-3 confere à célula maligna algumas características

fundamentais para o processo metastático. Para que essa célula migre e se

implante em um tecido, é indispensável que seja resistente ao processo de

anoikis, progrida pela matriz extracelular, sobreviva ao ataque de células do

sistema imune na luz dos vasos sangüíneos e linfáticos, reconheça

receptores de superfície do leito endotelial do órgão alvo, sobreviva à lesão

oxidativa de isquemia e reperfusão da microvasculatura obstruída

temporariamente pelo êmbolo metastático, e por fim, prolifere no tecido277. A

galectina-3 já foi implicada com todos esses processos194, 270.
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É claro que a galectina-3 não é o único fator que determina a

capacidade de uma célula desencadear o processo de metástase linfática e

nem o sucesso do fenômeno, muito outros fatores estão envolvidos nesse

complexo processo. Se alguns tireócitos eventualmente adquiriram a

capacidade de estabelecer metástase linfática utilizando, entre outros

passos, as funções nucleolares da molécula, existem outras células que

estabeleceram colônias linfáticas que não expressam o marcador. Nesses

casos, outros processos devem ter conferido tal capacidade a estes

tireócitos.

O exposto sugere a importância da galectina-3 somente quando

presente, sendo uma evidência de malignidade e potencial metastático.

Quando o nucléolo do tireócito maligno não expressa o marcador, outros

critérios devem ser estudados como fatores prognósticos para metástase

linfática. Isso explica a discrepância, na presente pesquisa, entre o valor

preditivo positivo e negativo da imunoexpressão nucleolar do marcador.

Outros marcadores protéicos ou baseados na análise do RNA mensageiro

certamente serão estabelecidos e poderão ser utilizados nesses casos.

O fenômeno de expressão nucleolar tem importância clínico-cirúrgica.

Quando o cirurgião realiza a tireoidectomia para o tratamento do CBDT, é

realizado o chamado esvaziamento cervical por necessidade. O

esvaziamento linfático por princípio, realizado em muitos serviços japoneses

e europeus81, 90-92, não é preconizado em nosso meio9.

Se for verdade que não se deve deixar de oferecer o esvaziamento

linfático cervical aos indivíduos operados por CBDT com potencial

metastático, também é verdadeiro que o ideal é não submeter o doente à
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manipulação cirúrgica sem indicação terapêutica. Só é possível definir se o

esvaziamento é necessário para um dado indivíduo se houver critérios

satisfatórios que predigam o risco de metástase linfática. Até o

estabelecimento na pratica clínica de outros métodos preditivos, a análise da

imunoexpressão nucleolar da galectina-3 no CBDT, principalmente no

carcinoma papilífero, pode ser um método auxiliar aos atualmente utilizados.

Na presente pesquisa, dos sete casos inicialmente N0 que ao longo do

seguimento desenvolveram metástase linfática cervical, quatro

apresentavam nucléolo positivo para galectina-3 (ANEXO C – Tabela A8,

casos número 7, 35, 50 e 53), com alto índice de positividade, acima da

média do grupo controle. Além disso, os dois pacientes que sofreram

esvaziamento do compartimento central cervical e finalmente foram

classificados como N0, o carcinoma não apresentou nucléolos positivos.

Obteve-se que a imunoexpressão nucleolar da galectina-3 determina

um risco relativo aproximado, baseado na razão de chances, quatro vezes

maior para o desenvolvimento de metástase linfática em relação ao

carcinoma sem marcação (Figura 16), com alto valor preditivo positivo e

especificidade.

À análise multivariada, a IP nucleolar foi fator independente associado

à ocorrência principalmente de metástase linfática cervical, o que permitiu a

obtenção da equação para o cálculo do risco individual da ocorrência do

evento. A presença de extensão extratireóidea também foi fator

independente, mas é uma característica raramente demonstrada no pré-

operatório.

Segundo esta equação, baseada no modelo de regressão logística,
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quando o carcinoma exibe acima de quatro nucléolos por CGA marcados

pela galectina-3, o risco de metástase linfática cervical tende a 100%. Todos

os indivíduos que tiveram o CBDT com índice de positividade nucleolar

maior ou igual a 4 nucléolos/CGA desenvolveram metástase linfática, à

exceção de um doente com carcinoma papilífero de 11 milímetros, mas com

extensão extratireóidea.

Metástase hematogênica

Não foi possível avaliar o comportamento da galectina-3 no grupo de

doentes com metástase hematogênica exclusiva. O número escasso de

doentes não permitiu qualquer conclusão baseada em um nível de evidência

aceitável. É apenas curioso notar que nenhum desses três carcinomas

apresentou nucléolo marcado pela galectina-3.

Não há relatos na literatura consultada da análise da imunoexpressão

da galectina-3 e a ocorrência de metástase hematogênica.

6.4.3.2. CORRELAÇÃO ENTRE MARCADORES

A galectina-3 já foi implicada em diversos processos que conferem

características de malignidade à célula neoplásica. Entre eles, resistência à

apoptose, estímulo à proliferação celular e angiogênese131, 141, 224, 278, 279.

Com intuito de verificar a associação entre o índice de expressão

imunohistoquímica da galectina-3 e marcadores envolvidos nesses

processos, foram estudadas as expressões da caspase-3 ativada, do Ki-67 e

a densidade de microvasos nos grupos de doentes com e sem metástase.
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Os índices de expressão da caspase-3 e do Ki-67 foram semelhantes entre

os grupos, o que sugere que esses marcadores não são úteis para

determinar o potencial metastático do CBDT, conforme a literatura179.

Quanto ao CD-34, obteve-se que a alta densidade de microvasos está

principalmente associada ao carcinoma folicular e à variante folicular do

carcinoma papilífero, o que já foi discutido em publicação anterior51. Apenas

no carcinoma papilífero clássico houve maior densidade de microvasos nos

carcinomas metastáticos, conforme outros relatos203, 204.

Encontrou-se também que no grupo de doentes sem metástase, quanto

maior o índice de positividade do Ki-67, maior o índice de expressão da

caspase-3. O alto grau de diferenciação dos carcinomas estudados é

condizente com o achado, pois células bem diferenciadas conservam a

capacidade de desencadear o processo apoptótico ante o aumento da

proliferação celular183. No grupo de casos com doença metastática houve

perda desse balanço, sugerindo a diminuição do controle celular nesses

casos.

Ki-67

O Ki-67 é um marcador nuclear específico de células em proliferação30.

Dessa forma, foi escolhido para verificar a associação da expressão da

galectina-3 nucleolar ou nucleoplasmática com a proliferação celular dos

carcinomas estudados.

Apenas no grupo com metástase o índice de positividade

nucleoplasmática da galectina-3 foi diretamente proporcional ao índice de

positividade do Ki-67, o que sugere uma possível participação da molécula
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no processo proliferativo desses carcinomas. Conforme discutido

anteriormente neste trabalho, um passo subseqüente pode ser a

concentração da galectina-3 na região nucleolar e o desenvolvimento de

metástase.

Nos carcinomas do grupo de doentes sem metástase, não se observou

o aumento proporcional dos dois marcadores. O mesmo foi encontrado em

um estudo de 193 adenocarcinomas de estômago por Baldus179 e

colaboradores em 2000.

O papel da galectina-3 nuclear na indução de proliferação foi

demonstrado in vitro em várias linhagens de células humanas: de carcinoma

tireóideo, mamário e leucêmicas138, 162, 280.

Em carcinomas de próstata o fenômeno é controverso. Foi

demonstrado tanto a diminuição quanto o aumento da proliferação celular

com a presença da galectina-3 no nucleoplasma131, 140. Em carcinoma

epidermóide da região da cabeça e pescoço, obteve-se correlação inversa

entre a expressão da galectina-3 e do Ki-67182.

Cvejic e colaboradores, ao estudar o carcinoma papilífero de tireóide,

observaram que não houve associação entre o PCNA e a expressão da

galectina-3 no compartimento.

Caspase-3 ativada

A ação anti-apoptótica da galectina-3 citoplasmática é bem

estabelecida em modelos experimentais de carcinoma de mama194, 278, 281.

A caspase-3 ativada é o fator final da apoptose e é expressa no

citoplasma de células que desencadearam o processo, tanto pela via
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intrínseca como pela extrínseca186-188. Esse foi o motivo da escolha desse

marcador em detrimento das outras moléculas que compõem essa via.

No presente estudo, o índice de expressão da caspase-3 aumentou de

maneira diretamente proporcional ao índice de expressão citoplasmática da

galectina-3 nos grupos de doentes com e sem metástase. Ao invés de

associar-se ao efeito anti-apoptótico, a proteína no citoplasma dos tireócitos

malignos associou-se a um provável efeito pró-apoptótico. Se houvesse

correlação negativa entre os dois marcadores, haveria uma sugestão de que

a galectina-3 nos carcinomas estudados estaria bloqueando a via intrínseca

da apoptose.

Outras hipóteses podem ser aventadas na tentativa de explicar o

achado. O envolvimento da galectina-3 no fenômeno de apoptose induzido

pela via extrínseca já foi descrito no mecanismo de escape imune. A célula

maligna induz os linfócitos T à apoptose por intermédio da galectina-3,

secretada no meio extra celular282.

Um estudo desenvolvido em linhagens de células de carcinoma de

mama, demonstrou que as células com galectina-3 expressa no citoplasma

eram sensíveis à apoptose induzida pelo receptor TRAIL193. Tal receptor

está presente na superfície de tireócitos malignos283. É o único da família de

receptores indutores de apoptose que tem a capacidade de desencadear o

processo pela via extrínseca no carcinoma tireóideo191.

Nos CBDT estudados, que expressam a galectina-3 no citoplasma, a

apoptose pode estar sendo induzida pela via extrínseca por meio da

ativação do receptor TRAIL.
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Densidade de microvasos (CD-34)

Uma das possíveis funções da galectina-3 na progressão maligna é a

indução de angiogênese no estroma neoplásico141, 279. Estudos prévios

sugerem a associação da intensa angiogênese com alguns tipos histológicos

de carcinoma tireóideo e a ocorrência de metástase32, 51, 201, 202.

Na presente pesquisa, não houve correlação entre o índice de

expressão da galectina-3 e a densidade de microvasos. A correlação

positiva sugeriria um papel pró-angiogênico da galectina-3 nesses

carcinomas.

Nangia-Makker141 e colaboradores, em 2000, relacionaram a galectina-

3 ao fenômeno angiogênico em estudos experimentais. O mesmo foi

encontrado por Fukushi279 e colaboradores em 2004.

6.4.4. GALECTINA-3 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS ANÁTOMO-

PATOLÓGICAS

Tipo histológico

Na presente pesquisa, todos os índices de imunoexpressão da

galectina-3 foram menores no carcinoma folicular, quando comparados aos

do carcinoma papilífero. O mesmo foi observado por outros autores50, 52, 64. A

única associação com o carcinoma folicular, à análise multivariada, foi o

baixo índice de expressão citoplasmática da galectina-3. Além disso,

nenhum carcinoma folicular apresentou nucléolo positivo.

O carcinoma folicular utiliza a galectina-3 em sua oncogênese de

maneira diferente do carcinoma papilífero157, 284.



DISCUSSÃO 138

O maior índice de expressão entre os carcinomas papilíferos indica a

participação da molécula de forma mais intensa no seu processo de

carcinogênese. Corroborando a hipótese, em 2004, Kurihara157 e

colaboradores demonstraram que a galectina-3 participa da via das

β-cateninas no carcinoma papilífero da tireóide, mas não no carcinoma

folicular. A ligação direta da galectina-3 à β-catenina estabelece a formação

de um dímero protéico que se liga a fatores de transcrição nucleares. O

complexo formado liga-se às fitas de DNA dos genes codificadores do c-myc

e da ciclina-D1, e induzem a progressão maligna285.

Na presente pesquisa, obteve-se que no carcinoma papilífero a

galectina-3 foi um marcador associado à agressividade local e metástase, de

acordo com o compartimento celular onde está expressa. Porém, estudos

que avaliaram a expressão da proteína no carcinoma anaplásico por

exemplo, demonstram que este expressa muito pouco, ou não expressa o

marcador, e concluem que a menor expressão está associada à maior

agressividade225. Provavelmente, a galectina-3 apenas não participe da

oncogênese do carcinoma anaplásico.

O fenômeno é relevante, pois contribui com a hipótese de que existem

marcadores que estão relacionados à carcinogênese de uma determinada

entidade nosológica, e que não estão envolvidos na oncogênese de outros

subtipos neoplásicos43, 44, 259.

Em carcinoma gástrico, Miyazaki213 e colaboradores, em 2002,

demonstraram que no adenocarcinoma indiferenciado a galectina-3 participa

do processo oncogenético em doentes com metástase linfática e que não é

marcador desse fenômeno quando analisados outros tipos histológicos. Se
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comparado com a expressão de uma lesão menos agressiva, o marcador de

“adenocarcinoma gástrico indiferenciado” poderá ser erroneamente

interpretado como um marcador de pior prognóstico.

Ainda que considerado apenas o CBDT como tentativa de uniformizar a

amostra da presente pesquisa, a diferença do padrão de expressão entre os

dois tipos histológicos sugere a importância de estudos que os considerem

separadamente, com número representativo de cada um deles.

Carcinoma minimamente invasivo

Os carcinomas minimamente invasivos também apresentaram menor

índice de expressão da galectina-3 no citoplasma e nucleoplasma,

provavelmente por serem, em sua maioria, do tipo histológico folicular

(Tabela 18).

Subtipo histológico do carcinoma papilífero

A variante folicular apresentou menor índice de positividade

nucleoplasmática que a variante clássica, o que remete à discussão sobre

sua semelhança com o carcinoma folicular2. Essa similaridade também foi

sugerida pela análise da densidade de microvasos conforme discutido

anteriormente51.

Apenas com o intuito de ilustrar a discussão sobre a provável

diversidade de passos oncogenéticos específicos de cada tipo e subtipo

histológico, é curioso notar que o único caso de variante esclerosante difusa

do carcinoma papilífero, localmente mais agressivo e com metástase

linfática, apresentou alta expressão citoplasmática da galectina-3 (84,11
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uo/µm2), alta expressão nucleoplasmática (16,1%), associadas à ausência

de expressão nucleolar.

Diâmetro do carcinoma

Obteve-se que o diâmetro do carcinoma foi o fator independente

associado com características de invasão tecidual local e à análise

univariada, com a ocorrência de metástase. Observou-se também que

quanto maior o diâmetro do carcinoma, menor o índice de positividade

nucleoplasmático da galectina-3. Tal achado sugere mais uma vez que o

baixo índice de expressão nucleoplasmática pode estar associado ao

fenótipo maligno.

Multicentricidade

O alto índice de expressão citoplasmática da galectina-3 (acima de 50

uo/µm2) associou-se com os carcinomas multicêntricos, à análise univariada.

A relação desse índice com a ocorrência de multicentricidade e invasão

tecidual sugere o desenvolvimento de estudos que demonstrem sua

aplicação na detecção dos casos nos quais a tireoidectomia total se faz

obrigatória.

6.4.5. GALECTINA-3 E SOBREVIVÊNCIA

No carcinoma de mama a expressão citoplasmática e nuclear da

galectina-3 esteve associada à menor sobrevivência270, 286. O mesmo foi

demonstrado em carcinomas de pulmão localmente avançados, carcinomas
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de faringe e outros órgãos140, 146, 182, 269. Em contrapartida, no carcinoma

epidermóide de laringe, a ausência da expressão da galectina-3 é um fator

independente associado ao pior prognóstico145, 147. Shibata211, em 2005, não

encontrou associação da imunoexpressão da galectina-3 com a

sobrevivência no carcinoma de esôfago.

No presente estudo, não houve associação da imunoexpressão da

galectina-3, em qualquer dos três compartimentos celulares estudados, e a

evolução para óbito correlacionado. Estudos envolvendo maior número de

casos representantes do fenômeno são necessários. À análise multivariada,

os fatores independentes associados ao evento foram a idade elevada e a

presença de metástase hematogênica, conforme relatos anteriores4, 37.

Também não houve associação da imunoexpressão da galectina-3 com

o desenvolvimento de recidiva ou persistência da doença. Interessante notar

foi o maior índice de expressão citoplasmática nos casos com recidiva no

leito tireóideo, que sugere mais uma vez sua associação com carcinomas

localmente agressivos.

No adenocarcinoma de pulmão avançado, a alta expressão da

galectina-3 foi associada à menor sobrevivência livre de doença287. O

mesmo foi observado em carcinoma epidermóide de língua267.

6.5. APLICAÇÃO CLÍNICO-CIRÚRGICA DOS RESULTADOS

Embora seja necessária sua validação externa, os resultados da

presente pesquisa permitem algumas reflexões referentes à aplicação da

galectina-3 como marcador na prática clínco-cirúrgica.
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Dado que a galectina-3 não foi expressa pelo tecido normal ou de bócio

colóide, e foi positiva em todos os carcinomas, pode-se considerar que os

resultados contribuem com os estudos que demonstraram a utilidade da

associação do marcador ao exame citológico no diagnóstico pré-operatório

do CBDT.

Além disso, uma vez empregada no espécime obtido pela PAAF para

colaborar com o diagnóstico pré-operatório, a quantificação digital de sua

imunoexpressão poderia auxiliar na decisão da extensão da exérese

cirúrgica.

Observou-se que o índice de positividade nucleolar, além de alta

especificidade e valor preditivo positivo para identificar os casos que

apresentaram metástase, permitiu a obtenção da equação para o cálculo do

risco individual do acometimento linfático cervical. Os carcinomas com índice

de positividade nucleolar acima de 4 nucléolos/CGA apresentaram tendência

a um risco individual de desenvolver metástase linfática de 100% (Figura

17). Tal achado sugere a realização do esvaziamento eletivo, pelo menos do

compartimento central, nesses casos. Apesar de provavelmente não haver

piora da sobrevivência global, a identificação pré-operatória do alto risco de

metástase linfática evitaria uma segunda intervenção cirúrgica.

6.6. PERSPECTIVAS

Os resultados da presente pesquisa podem ser usados como base para

estudos futuros com a utilização de outros métodos em casuísticas mais

abrangentes.
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Estudos retrospectivos

A seguir, serão expostos alguns projetos retrospectivos a serem

desenvolvidos nessa mesma linha de pesquisa.

Nos mesmos carcinomas analisados, o cálculo da densidade de vasos

linfáticos neoformados, pela imunoexpressão de um marcador de

linfangiogênese, como o LYVE-1, pode ser utilizado na tentativa de predizer

o risco individual de metástase linfática. Além disso, a comparação entre o

grau de linfangiogênese e o índice de expressão citoplasmática da galectina-

3, poderá avaliar sua associação com os casos que exibem invasão linfática.

Outro estudo possível é a comparação da imunoexpressão das

metaloproteinases – associadas em estudos anteriores com invasão tecidual

local no CBDT – com o índice de expressão citoplasmática da galectina-3.

O AgNor é um marcador que se associa com o fenômeno de

transcrição do RNA ribossômico. A quantificação de sua expressão nuclear,

comparada ao índice de positividade nucleolar da galectina-3, poderia

corroborar com a hipótese da participação da galectina-3 no processo de

transcrição do RNA ribossômico no CBDT.

As amostras obtidas pela PAAF, nos casos da presente pesquisa,

podem ser coradas pela galectina-3, analisadas de maneira quantitativa e

comparadas com os resultado dos respectivos espécimes histológicos.

Dessa forma, poderiam validar a aplicação do modelo de predição de

metástase na avaliação pré-operatória.

Quanto aos modelos de predição, a comparação da capacidade de

predição do modelo de regressão logística com o da rede neural artificial

poderá ser realizada com o aumento da casuística.
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Estudos prospectivos

Os resultados obtidos fundamentam o desenvolvimento de um

protocolo no qual os espécimes obtidos pela PAAF sejam imunocorados

com a galectina-3 e os seus índices de expressão analisados de acordo com

as características clínicas, anátomo-patológicas e com a evolução dos

doentes ao longo do período seguimento. O objetivo final seria a obtenção

de uma equação de risco individual para a ocorrência de metástase,

conforme ilustrado na presente pesquisa, e a confecção de um gráfico de

risco, de fácil emprego na prática clínica. Assim, na consulta pré-operatória,

com o laudo do exame imunohistoquímico do material citológico obtido pela

PAAF, no qual conste o índice de positividade nucleolar calculado, o

cirurgião poderá rapidamente consultar o gráfico do risco de metástase

linfática e indicar ou não o esvaziamento cervical para cada doente.

Outra aplicação dos resultados é direcionar estudos de biologia

molecular que investiguem as funções da galectina-3 em cada

compartimento celular, no CBDT. Um exemplo é o estudo da correlação da

expressão nucleoplasmática da galectina-3 com a quantificação do RNAm

da ciclina-D1 e c-myc, o que poderia indicar a participação da galectina-3 na

via das cateninas, via oncogenética descrita no carcinoma papilífero.
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7. CONCLUSÕES

As conclusões obtidas na presente pesquisa foram:

7.1. Com referência às hipóteses principais

7.1.1. No CBDT, o índice de positividade nucleolar da galectina-3 foi maior

no grupo de doentes com metástase;

7.1.2. Foi possível predizer o risco individual da ocorrência de metástase

linfática cervical no CBDT em função da quantificação digital da

imunoexpressão nucleolar da galectina-3.

7.2. Com referência às hipóteses secundárias

7.2.1. No CBDT, houve imunoexpressão da galectina-3 no citoplasma,

nucleoplasma e nucléolo do tireócito maligno. Não houve

imunoexpressão do marcador nos tireócitos não neoplásicos;

7.2.2. O índice de expressão citoplasmática da galectina-3 foi maior no

CBDT com extensão extratireóidea e invasão linfática;
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7.2.3. Não houve diferença da imunoexpressão da galectina-3 quanto à

sobrevivência dos doentes acometidos pelo CBDT;

7.2.4. Nos grupos de doentes com e sem metástase, houve indícios de que

a galectina-3 pode estar associada com a indução da apoptose pela

via extrínseca. Somente no grupo com doença metastática houve

indício do envolvimento da galectina-3 com a indução da proliferação

celular. Não houve associação da galectina-3 com o grau de

angiogênese no CBDT.
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8.1. ANEXO A

Quadro A1 – Classificação AFIP dos subtipos de carcinoma bem diferenciado da
glândula tireóide.

1. CARCINOMA PAPILÍFERO

a) Típico ou Clássico:

- apresenta formação em papilas e alterações nucleares, tais como:

pseudo-inclusões, fendas nucleares e núcleos vazados (núcleos pálidos

ou em vidro fosco).

b) Micro-carcinoma papilífero (inferior a 10mm)

c) Variante encapsulada

d) Variante folicular

e) Variante folicular encapsulada

f) Variante sólida ou trabecular

g) Variante esclerosante difusa

h) Variante de células altas

i) Variante de células colunares

j) Variante de células claras

2. CARCINOMA FOLICULAR

a) Minimamente invasivo:

- apresenta invasão microscópica capsular ou vascular

- a neoplasia folicular de comportamento indeterminado é aquela cuja invasão

capsular é duvidosa.

b) Extensamente invasivo

c) Tumor oncocítico ou de células de Hürthle

FONTE: Instituto de Patologia das Forças Armadas de Washington1.
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Tabela A1 – Classificação TNM do carcinoma bem diferenciado da glândula tireóide.

Sigla Característica

T Tumor primário

Tx Tumor primário não pode ser avaliado

T0 Sem evidência de tumor primário

T1 Tumor menor ou igual a 10 mm no maior diâmetro, limitado à tireóide

T2 Tumor de 10 a 40 mm no maior diâmetro, limitado à tireóide

T3 Tumor maior que 40 mm no maior diâmetro, limitado à tireóide

T4 Tumor de qualquer tamanho com extensão extratireóidea

N Metástase cervical

Nx Metástases cervicais não podem ser avaliadas

N0 Sem evidência de metástase cervical

N1 Com metástases cervicais

M Metástase hematogênica

Mx Metástase hematogênica não pode ser avaliada

M0 Sem evidência de metástase hematogênica

M1 Com metástase hematogênica

FONTE: UICC, 1999.

Tabela A2 – Estadiamento do carcinoma bem diferenciado da glândula tireóide,
com base no TNM.

Estágio Característica

Estágio 1
Paciente menor de 45 anos, qualquer T e N, M0
Paciente de 45 anos ou mais, T1N0M0

Estágio 2 Paciente menor de 45 anos, qualquer T e N, M1
Paciente de 45 anos ou mais, T2/T3N0M0

Estágio 3 Paciente de 45 anos ou mais, T4N0M0 ou qualquer TN1M0

Estágio 4 Paciente de 45 anos ou mais, qualquer T e NM1

FONTE: UICC, 1999.
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Tabela A3 – Índice prognóstico AMES84.

Índice prognóstico AMES

Risco relacionado ao doente

Baixo risco: < 45 anos

Alto risco: ≥45 anos

Risco relacionado ao carcinoma

Baixo risco:

1) carcinoma ≤40 mm de diâmetro (em seu maior eixo)

2) e ausência de extensão extratireóidea

3) e M0

Alto risco:

1) carcinoma > 40 mm de diâmetro (em seu maior eixo)

2) ou com extensão extratireóidea

3) ou M1

Legenda:
AMES: A=idade

M=metástase hematogênica
E=extensão extratireóidea
S=tamanho (maior diâmetro do carcinoma)

Tabela A4 – Grupos de risco, determinados segundo o índice prognóstico AMES84.

Risco Baixo risco Risco intermediário Alto risco

Relacionado
ao doente

< 45 anos < 45 anos ≥45 anos ≥45 anos

Relacionado
ao carcinoma Baixo risco Alto risco Baixo risco Alto Risco
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8.2. ANEXO B

Tabela A5 – Dados clínicos pré-operatórios dos doentes incluídos no estudo.

n Gen. Id. Etnia Queixa Duração
(meses)

Ant.
pes.

Uso
T4

(µg)

Uso
anti
tir.

Ex. fís.
tireóide

Ex.
fís.
i inf.

T4 pré TSH
pré TGB pré Anti

TPO
Anti
TGB

USG
diâm.
(mm)

USG
eco-
gen.

USG
micro
calcif.

USG
linf. PAAF

1 1 14 1 6 15 0 0 1 4 3 - - - - 0 14 2 0 1 5
2 1 59 1 6 12 0 0 0 2 1 1,00 0,56 - - - - - - - 1
3 1 52 1 1 5 0 0 0 2 0 0,54 - 9,63 - - 16 1 0 0 2
4 1 37 - 5 6 0 0 0 2 0 0,77 1,68 249,33 0 0 22 2 0 1 2
5 1 35 1 5 6 0 0 0 1 1 - - - - - 44 1 0 1 6
6 2 61 2 0 - 0 0 0 1 0 0,92 1,87 - - - - - - - -
7 1 25 1 6 1 0 0 0 3 0 - - - - 0 - - - - -
8 1 45 1 1 36 0 0 0 2 1 1,31 1,59 - 0 0 - 1 1 1 5
9 1 20 1 5 48 1 0 0 2 0 0,85 2,24 - - 1 - - - - 5

10 1 24 1 6 6 0 0 0 2 0 2,16 0,04 - 0 0 - - - - 1
11 2 34 1 5 9 0 0 0 2 0 1,39 0,05 2039,58 - - - - - - -
12 1 29 1 5 12 0 0 0 2 0 0,92 - - - 1 13 1 0 0 1
13 1 35 1 6 36 1 100 0 2 1 0,85 1,12 - - 1 17 1 0 1 5
14 1 42 1 5 - 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - 3
15 1 34 1 5 5 0 0 0 2 0 1,08 6,53 - - 0 20 0 0 1 5
16 1 46 1 6 12 4 0 0 2 1 - - - - 0 21 5 0 0 1
17 1 48 1 5 2 0 0 0 2 0 - - - - 1 - 0 0 0 1
18 1 28 1 6 60 1 0 0 2 0 1,08 0,56 48,75 - 0 8 0 0 1 1
19 2 28 1 5 6 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - -
20 1 48 1 1 12 0 0 0 4 0 - - - - - - - - - 1
21 1 46 1 4 - 2 0 0 3 0 - - - 0 0 - - - - -
22 1 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 1 54 2 5 120 0 0 1 2 1 - - - - - 30 5 1 0 1
24 1 65 1 5 120 1 0 0 3 0 1,16 2,71 58,33 - 0 38 1 1 0 1
25 1 21 3 6 6 0 0 0 2 1 0,69 0,84 - - 0 14 1 0 1 1
26 1 75 1 3 1 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - -
27 1 62 1 1 - 0 0 0 1 1 1,08 0,07 0,69 - 0 - - - - -
28 1 50 1 5 4 4 0 0 2 0 1,16 - - - 0 27 1 2 1 1
29 1 34 1 6 7 1 0 0 3 0 2,60 - - 0 0 - - - - 1
30 2 11 1 5 12 4 0 0 1 1 0,69 - - - 0 - 0 0 1 5
31 1 56 1 6 24 4 0 0 3 0 7,60 1,10 - - 0 - - - - 2
32 1 74 1 2 2 4 0 0 3 1 - - - - - - - - - 1
33 1 25 1 6 12 0 0 0 2 0 0,92 1,77 - - - 40 3 0 0 3
34 1 72 1 5 - 4 0 0 2 0 1,16 4,76 - 0 0 - - - - 1
35 1 35 1 6 24 0 0 0 2 0 1,39 0,05 - - 0 - - - - 1
36 1 28 - 0 - 0 0 0 1 0 - - - - 0 - - - - -
37 1 56 2 7 - 4 0 0 2 0 1,31 1,59 65,27 - 0 - 1 0 0 1
38 1 33 1 6 12 0 0 0 3 0 - 4,10 - - 0 - - - - 1
39 1 25 2 5 48 1 0 0 2 0 - - - - - 35 5 0 0 1
40 1 51 - 6 - 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - -
41 2 50 1 5 12 0 0 0 2 0 1,39 0,09 738,33 0 0 10 5 2 0 1
42 1 69 1 0 - 0 0 0 1 1 - - - - - - - - - -
43 1 61 - 5 3 0 0 1 2 0 0,54 15,21 1,25 - 0 - - - - 5
44 1 65 1 5 - 4 0 0 2 0 - - - - 0 - - - - 1
45 1 15 1 5 5 0 0 0 2 0 0,77 1,03 132,91 0 0 35 3 0 0 2
46 1 41 2 5 10 0 0 0 2 0 1,14 0,53 101,27 - - 30 1 2 0 2
47 1 36 1 6 6 0 0 0 2 0 1,01 1,00 - - 1 - - - 2
48 1 69 1 1 6 4 0 0 2 1 1,05 1,16 - - 0 10 3 0 0 5
49 2 68 - 6 48 4 0 0 2 0 - - - - 1 37 1 2 0 1
50 1 40 - 6 144 0 0 0 3 0 - - - 0 0 19 5 0 0 3

LEGENDA:
Gen. = gênero: 1=feminino, 2=masculino;
Id. = idade;
Etnia: 1=branco, 2=pardo, 3=negro, 4=amarelo;
Queixa: 1=disfagia/odinofagia, 2=disfonia, 3=dispnéia,

4=aumento da tireóide, 5=nódulo cervical,
6=aumento do volume cervical, 7=outras;

Ant. pes. (Antecedentes Pessoais): 1=tabagismo,
2=etilismo, 3=irradiação ionizante, 4=outros;

Uso anti-tir . (uso de anti tireóideo): 0=não, 1=sim;
Ex. fís. tireóide (exame físico da tireóide):

1=sem bócio, 2=bócio uninodular;
3=bócio multinodular; 4=bócio difuso;

Ex. fís. linf. (exame físico dos linfonodos):
1=mesmo lado do carcinoma;
2=contra lateral ao carcinoma; 3=bilateral;

USG diâm. = diâmetro do nódulo ao exame
ultrassonográfico;

USG ecogen. (ecogenicidade do nódulo ao exame
ultrassonográfico):
1=hipoecogênico, 2=hiperecogênico,
3=isoecogênico, 4=anecóico , 5=misto;

USG microcalcif. (microcalcificações ao exame
ultrassonográfico): 0=ausente, 1=presente,
2=presença de calcificações grosseiras;

USG linf. (características ultrassonográficas
dos linfonodos cervicais): 0=linfonodos normais;

1=linfonodos aumentados;
PAAF = punção aspirativa por agulha fina.

(continua)
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(continuação)

n Gen. Id. Etnia Queixa Duração
(meses)

Ant.
pes.

Uso
T4

Uso
anti
tir.

Ex. fís.
tireóide

Ex.
fís.
linf.

T4 pré TSH
pré

TGB pré Anti
TPO

Anti
TGB

USG
diâm.
(mm)

USG
eco-
gen.

USG
micro
calcif.

USG
linf.

PAAF

51 1 48 - 4 12 1 0 0 2 0 0,77 0,28 - 1 0 18 5 1 0 2
52 1 30 1 5 360 0 0 0 2 0 0,92 2,80 652,67 - 0 38 1 0 0 2
53 1 77 1 2 2 0 0 0 2 0 - - - 0 0 - - - - 1
54 1 22 1 6 1 1 0 0 2 0 1,62 0,42 - 0 0 10 1 0 1 5
55 1 27 1 5 1 0 0 0 2 0 0,97 1,16 34,00 - - 20 1 2 0 1
56 1 43 2 5 - 0 0 0 2 0 0,73 7,98 - - - 16 1 1 0 -
57 1 48 2 5 60 1 0 0 2 0 1,00 1,03 - - 0 8 4 0 0 2
58 2 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 1 37 1 1 6 4 0 0 4 0 0,73 1,58 - - 0 - - - - -
60 1 45 4 2 4 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - -
61 2 43 1 6 48 1 0 0 2 0 - - - - 0 - - - - 1
62 1 41 1 1 12 0 0 0 2 0 0,89 3,57 - 0 0 10 5 0 0 1
63 1 21 1 6 18 0 0 0 2 1 1,00 2,30 - 1 0 30 1 0 1 1
64 1 40 - 5 4 0 0 0 1 0 - - - - - 24 2 0 0 2
65 1 45 1 0 - 4 0 0 2 0 - - - 0 0 6 1 0 0 1
66 1 42 2 7 4 4 0 0 2 0 1,00 1,90 - - 0 28 5 0 0 1
67 2 77 1 5 228 4 0 1 2 2 0,57 1,37 - - 1 - 2 0 0 2
68 1 49 2 5 36 0 0 0 2 0 0,82 2,10 - - 0 - - - - -
69 1 44 1 6 6 0 0 0 2 0 1,30 0,02 - - 0 23 1 0 0 -
70 1 17 - 5 480 0 0 1 2 0 - - - - - - - - - 1
71 1 37 2 5 6 1 0 0 2 3 - - - - 0 - - - - 1
72 1 31 1 5 24 0 0 0 3 0 1,05 1,89 - 0 0 19 5 1 1 3
73 1 51 2 4 24 1 0 0 2 0 1,05 0,63 - - 0 36 1 2 0 3
74 1 38 1 5 84 4 0 0 2 0 - 2,70 - - 1 - - - - 3
75 1 38 1 4 12 4 100 1 4 0 2,02 0,00 - 0 0 25 5 2 0 -
76 2 65 1 5 12 4 200 0 1 1 1,89 2,92 890,91 - - - - - - -
77 1 43 - 5 6 1 0 1 2 2 0,98 0,11 - 0 0 45 1 0 0 -
78 1 48 1 5 12 4 0 0 2 0 1,00 2,60 82,91 0 0 19 5 0 0 1
79 2 16 1 6 3 0 0 0 2 0 1,20 1,10 - - - - - - - 2
80 1 62 1 5 420 4 0 0 3 1 0,16 105,00 - - 0 - - - - 2
81 1 60 1 6 8 4 0 0 2 0 0,81 1,79 - - 0 14 1 0 0 1
82 1 48 1 5 2 4 0 0 2 0 1,06 0,95 - - 0 21 1 0 1 1
83 1 19 1 6 2 0 0 0 4 3 - - 890,91 - - 6 1 1 1 1
84 1 68 1 6 24 0 0 0 2 0 0,85 2,52 687,50 0 0 - - - - 2
85 1 49 - 0 - 0 0 0 2 0 - - - - 0 - - - - -
86 1 55 1 5 72 4 0 0 2 0 0,92 0,75 - - 0 10 1 1 0 1
87 1 37 1 0 - 4 0 0 1 0 1,31 0,09 58,33 0 0 8 1 0 0 1
88 1 27 1 5 - 0 0 0 2 0 - - - - 0 32 1 1 1 2
89 1 55 2 1 480 4 0 0 2 0 1,05 1,37 - - 0 12 1 0 0 1
90 1 44 2 1 - 0 0 0 1 0 1,62 0,03 - - 0 - - - - -
91 2 42 1 1 48 0 0 0 2 0 - - - - 0 44 5 1 0 1
92 1 48 2 6 72 4 0 0 3 0 0,92 0,37 767,27 0 0 40 3 0 0 -
93 1 41 1 5 24 0 0 0 2 0 0,80 1,78 8,18 0 0 19 1 0 0 2
94 1 22 1 5 12 0 0 0 3 0 - - - 0 0 25 1 0 1 1
95 1 44 2 6 6 0 0 0 2 0 1,30 0,21 - - 0 60 5 0 1 3
96 1 54 - 0 - 0 0 0 1 0 0,77 3,80 6,23 0 0 - - - - -
97 1 51 1 3 180 0 0 0 2 0 0,89 1,89 - 1 0 17 1 1 0 2
98 1 58 1 4 24 1 0 0 2 0 1,10 1,47 6,55 0 0 13 1 0 0 1
99 1 51 1 5 48 4 0 0 2 0 1,13 2,10 - - 0 - - - - 1
100 2 28 2 1 120 4 0 0 2 0 0,69 0,93 - 0 0 56 5 2 0 2
101 1 50 1 5 48 4 0 0 2 0 1,30 0,74 - - 0 40 1 2 0 1
102 1 78 1 1 - 4 0 0 3 0 0,90 2,55 - 0 1 6 5 0 0 2
103 1 32 1 5 120 0 0 0 2 0 0,54 1,21 2083,33 0 - 125 1 0 0 2
104 1 57 - 5 96 0 0 0 2 1 0,49 0,53 - - 1 - - - - -
105 1 39 - 0 - 0 0 0 2 1 1,13 0,05 - 0 0 - - - - -
106 1 63 1 5 192 0 0 0 2 0 - - - - 1 - - - - 1
107 2 39 1 6 6 1 0 0 2 0 0,69 1,59 - - 0 10 1 1 1 5
108 2 55 2 5 7 4 0 0 2 0 - - - 0 0 33 1 2 0 1
109 1 32 1 5 72 0 0 0 3 0 - - - 0 1 - 1 0 0 1

LEGENDA:
Gen. = gênero: 1=feminino, 2=masculino;
Id. = idade;
Etnia: 1=branco, 2=pardo, 3=negro, 4=amarelo;
Queixa: 1=disfagia/odinofagia, 2=disfonia, 3=dispnéia,

4=aumento da tireóide, 5=nódulo cervical,
6=aumento do volume cervical, 7=outras;

Ant. pes. (Antecedentes Pessoais): 1=tabagismo,
2=etilismo, 3=irradiação ionizante, 4=outros;

Uso anti-tir. (uso de anti tireóideo): 0=não, 1=sim;
Ex. fís. tireóide (exame físico da tireóide):

1=sem bócio, 2=bócio uninodular;
3=bócio multinodular; 4=bócio difuso;

Ex. fís. linf. (exame físico dos linfonodos):
1=mesmo lado do carcinoma;

2=contra lateral ao carcinoma; 3=bilateral;
USG diâm. = diâmetro do nódulo ao exame

ultrassonográfico;
USG ecogen. (ecogenicidade do nódulo ao exame

ultrassonográfico):
1=hipoecogênico, 2=hiperecogênico,
3=isoecogênico, 4=anecóico, 5=misto;

USG microcalcif. (microcalcificações ao exame
ultrassonográfico): 0=ausente, 1=presente,
2=presença de calcificações grosseiras;

USG linf. (características ultrassonográficas
dos linfonodos cervicais): 0=linfonodos normais;

1=linfonodos aumentados;
PAAF = punção aspirativa por agulha fina.
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Tabela A6 – Dados do tratamento cirúrgico, clínicos pós-operatórios e seguimento
dos doentes incluídos no estudo.

n
Tipo
op. Totaliz. Esvaz.

PCI
local

PCI
captação
(% / 24h)

RIT
RIT
dose
(mCi)

Tempo
TT/RIT

(ms)

QT
RT
pós

Dose
T4 pós

(µg)

TSH
pós

TGB
pós

Seguim.
(meses) Status

Sobrev. livre
doença
(meses)

Status
doença

Local
recidiva

1 3 0 3 1 1,0 1 600 2 0 250 1 1 134 1 57 1 4
2 4 0 2 2 - 1 300 - 0 - - 1 56 2 51 1 2
3 3 0 0 1 1,0 1 - - 0 - - 0 61 1 61 0 0
4 3 0 2 1 1,0 1 - 8 0 150 0 0 92 1 92 0 0
5 3 0 2 1 1,0 1 - - 0 - - 0 63 1 63 0 0
6 3 0 0 1 - 1 - - 0 - - 1 2 2 0 1 0
7 3 0 2 1 1,0 1 150 7 0 200 1 0 139 1 26 1 2
8 3 0 2 2 4,7 1 250 37 0 100 1 0 110 1 20 1 4
9 3 0 2 1 1,0 1 - - 0 100 1 1 60 1 60 0 0

10 3 0 2 1 1,0 1 - 42 0 150 0 0 169 1 40 1 2
11 3 0 2 2 1,0 1 900 85 3 300 0 1 190 1 86 1 4
12 3 0 2 1 1,0 1 150 73 0 100 1 0 105 1 60 1 2
13 3 0 2 1 2,2 1 - - 0 200 1 1 61 1 11 1 2
14 2 0 0 0 - 1 - - 0 - 1 0 110 1 110 0 0
15 3 0 2 1 0,5 1 - - 0 200 0 0 101 1 101 0 0
16 3 1 3 1 1,0 1 - - 0 250 1 0 72 1 72 0 0
17 3 0 0 2 1,0 1 - 9 0 125 0 0 101 1 101 0 0
18 3 0 2 1 0,5 1 - - 0 275 0 0 88 1 88 0 0
19 3 0 1 0 - 1 - - 0 - - 0 104 1 104 0 0
20 3 0 2 1 1,0 1 100 12 0 250 1 0 64 1 64 0 0
21 3 0 1 0 - 1 - 11 0 150 0 0 110 1 110 0 0
22 3 0 0 - - - - - - - - - 0 1 - - -
23 3 0 2 1 3,0 1 - 3 0 200 0 0 98 1 10 1 2
24 3 0 1 1 0,1 1 100 25 0 50 0 0 96 1 96 0 0
25 3 0 2 1 3,0 1 150 5 0 150 0 0 91 1 91 0 0
26 3 1 0 0 - 1 - - 0 - - 0 11 2 10 1 3
27 3 0 1 0 - 1 - 1 0 100 0 0 156 2 35 1 5
28 3 0 0 1 0,6 1 300 2 0 150 1 1 86 1 47 1 5
29 3 0 0 1 2,0 1 - 10 0 200 0 0 92 1 92 0 0
30 3 0 2 1 1,4 1 - 4 0 250 1 0 92 1 68 1 1
31 3 1 0 1 6,0 1 100 14 0 250 1 0 89 1 89 0 0
32 4 1 0 1 7,0 0 - - 0 - - 0 1 2 0 1 0
33 3 1 0 1 2,5 1 - 8 0 100 1 0 93 1 93 0 0
34 3 0 0 1 2,0 1 100 14 0 100 0 0 94 1 94 0 0
35 3 0 2 2 1,5 1 250 21 0 100 0 0 87 1 10 1 2
36 3 0 0 1 - 0 - - 0 - 0 0 85 1 85 0 0
37 3 0 0 1 2,0 0 - - 0 125 0 0 84 1 84 0 0
38 3 0 0 1 2,0 1 150 13 0 150 1 0 84 1 84 0 0
39 3 0 0 1 2,0 0 - - 0 200 1 0 14 1 14 0 0
40 3 0 0 0 - 1 - - 0 100 - 0 83 1 83 0 0
41 3 1 0 1 1,0 1 100 40 0 150 1 0 72 1 72 0 0
42 3 0 2 0 - 1 - 51 0 175 - 1 89 1 51 1 3
43 3 0 2 1 1,0 1 - - 0 150 0 0 85 1 85 0 0
44 3 0 0 1 - 0 - - 0 - 0 0 62 3 62 0 0
45 3 1 0 1 - 0 - - 0 125 1 0 87 1 87 0 0
46 3 0 0 0 - 1 200 1 0 200 1 0 15 1 15 0 0
47 3 0 0 1 1,5 0 - - 0 200 - 0 14 1 14 0 0
48 3 0 2 1 1,5 1 150 15 0 125 1 1 84 1 84 0 0
49 3 0 0 1 1,0 0 - - 0 137 1 0 81 1 81 0 0
50 3 0 2 1 - 1 230 3 0 200 1 0 80 1 6 1 2

LEGENDA:
Tipo op. (tipo de operação):

1=menor que lobectomia, 2=lobectomia,
3=tireoidectomia total,
4=maior que tireoidectomia total;

Totaliz. (totalização): 0=não realizada,
1=realizada;

Esvaz. (tipo de esvaziamento cervical):
1=compartimento central;
2=homolateral; 3=bilateral;

PCI local (local da captação):
0=não realizada,
1=hipercaptante no leito tireóideo,
2=hipercaptação cervical lateral;
3=outros órgãos.

RIT (radioiodoterapia):
0=não realizada, 1=realizada;

Tempo TT/RIT= tempo entre a tireoidectomia e a
radioiodoterapia;

QT/RT pós (no pós-operatório): 0=não; 1=sim;
Dose T4 pós = dose de T4 administrada no

pós-operatório;
TSH pós (no pós-operatório): 0=normal; 1=elevado;
TGB pós (no pós-operatório):

0=curva estável; 1=curva ascendente;
Seguim. = seguimento em meses;
Status: 1=vivo, 2=morte correlacionada,

3=morte não correlacionada, vazio=perdido;
Status doença: 0=sem recidiva, 1=com recidiva;
Local recidiva: 0=sem recidiva, 1=leito tireóideo,

2=cervical lateral, 3=hematogênica,
4=2 e 3, 5=1 e 3.

(continua)
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n
Tipo
op. Totaliz. Esvaz.

PCI
local

PCI
captação
(% / 24h)

RIT
RIT
dose
(mCi)

Tempo
TT/RIT

(ms)

QT
RT
pós

Dose
T4 pós

(µg)

TSH
pós

TGB
pós

Seguim.
(meses) Status

Sobrev. livre
doença
(meses)

Status
doença

Local
recidiva

51 3 0 0 1 2,0 0 - - 0 250 1 0 63 1 63 0 0
52 3 1 0 1 4,0 0 - - 0 200 0 0 82 1 82 0 0
53 4 0 2 1 1,0 1 250 37 0 - 1 1 52 3 19 1 4
54 3 0 3 1 1,0 1 160 101 0 200 0 0 153 1 58 1 2
55 3 0 0 1 - 1 - 6 0 175 - 0 83 1 83 0 0
56 3 1 2 1 5,0 1 - - 0 150 0 0 66 1 66 0 0
57 3 1 0 1 5,5 0 - - 0 150 0 0 74 1 74 0 0
58 2 0 0 - - - - - - - - 0 1 - - -
59 3 1 0 1 4,8 0 - - 0 250 1 0 77 1 77 0 0
60 3 0 0 1 - 0 - - 0 75 - 0 80 1 80 0 0
61 3 0 0 1 1,0 1 - 15 0 - 1 0 74 1 74 0 0
62 3 0 1 3 1,2 1 200 26 0 100 1 0 76 1 76 0 0
63 3 0 0 1 0,5 1 100 19 0 200 0 0 77 1 77 0 0
64 3 0 0 1 - 0 - - 0 - - 0 62 1 62 0 0
65 3 0 1 1 1,4 1 100 6 0 100 0 0 72 1 72 0 0
66 3 0 0 1 1,0 1 - 11 0 150 1 0 71 1 71 0 0
67 3 0 2 1 1,0 1 100 11 0 175 0 0 35 3 28 1 2
68 3 0 0 1 - 1 360 24 0 150 0 0 76 1 76 0 0
69 3 1 0 3 3,5 1 100 14 0 100 1 0 71 1 71 0 0
70 3 0 0 1 1,0 0 - - 0 150 1 0 69 1 69 0 0
71 3 0 3 1 2,0 1 150 17 0 200 1 0 67 1 67 0 0
72 3 0 3 1 2,5 1 150 12 0 175 0 0 71 1 71 0 0
73 3 0 0 1 3,0 0 - - 0 150 0 0 71 1 71 0 0
74 3 0 1 1 - 0 - - 0 175 1 0 72 1 72 0 0
75 3 0 0 1 2,0 0 - - 0 200 0 0 69 1 69 0 0
76 3 0 2 0 - 1 - 1 0 - - 1 63 1 20 1 2
77 3 0 0 1 1,0 0 - - 0 150 1 0 69 1 69 0 0
78 3 0 0 1 2,0 1 - 7 0 - 0 0 73 1 73 0 0
79 3 1 0 1 0,5 0 - - 0 200 0 0 14 1 14 0 0
80 4 0 0 1 3,5 1 118 26 0 150 0 1 40 1 15 1 1
81 3 0 0 1 2,0 1 - 15 0 150 0 1 64 1 64 0 0
82 3 0 3 2 3,0 1 250 5 0 125 0 0 68 1 68 0 0
83 3 0 3 2 7,5 1 200 17 0 125 1 0 60 1 60 0 0
84 3 1 0 0 - 1 - 11 0 - 1 0 72 1 72 0 0
85 2 0 0 0 - 0 - - 0 - 1 0 62 1 62 0 0
86 3 0 0 1 2,0 0 - - 0 100 0 0 66 1 66 0 0
87 3 0 0 1 2,0 1 150 33 0 - 0 0 72 1 72 0 0
88 3 0 3 2 0,5 1 250 11 0 200 0 1 68 1 68 0 0
89 3 0 0 1 2,0 0 - - 0 70 0 0 65 1 65 0 0
90 3 0 0 1 - 1 - 2 0 112 0 0 71 1 71 0 0
91 4 0 0 1 - 1 150 7 0 150 0 0 67 1 67 0 0
92 3 0 0 1 - 0 - - 0 100 0 0 63 1 63 0 0
93 3 1 0 1 1,0 1 - 17 0 125 0 0 67 1 67 0 0
94 3 0 0 1 0,8 0 - - 0 100 1 0 66 1 66 0 0
95 3 1 0 1 3,0 1 150 10 0 150 0 0 64 1 64 0 0
96 3 0 0 1 0,4 1 100 12 0 150 1 0 62 1 62 0 0
97 3 0 0 1 2,5 0 - - 0 150 0 0 65 1 65 0 0
98 3 0 0 1 0,6 0 - - 0 100 0 0 62 1 62 0 0
99 3 0 1 1 1,5 1 - 11 0 225 1 0 63 1 63 0 0
100 3 1 0 1 - 0 - - 0 125 0 0 62 1 62 0 0
101 3 0 0 3 1,0 1 120 25 0 100 1 0 60 1 60 0 0
102 3 1 0 1 3,0 1 147 23 0 125 0 0 61 1 61 0 0
103 2 0 0 0 - 1 150 4 0 150 1 1 13 1 13 0 0
104 3 0 1 3 - 1 - - 0 - 0 1 11 2 0 1 0
105 3 0 0 1 - 0 - - 0 - 1 0 61 1 61 0 0
106 3 0 1 0 - 1 175 33 0 200 0 0 66 1 66 0 0
107 3 0 2 1 2,5 1 172 32 0 175 1 0 60 1 60 0 0
108 4 0 1 1 2,0 1 490 7 0 150 1 1 106 1 57 1 4
109 3 0 0 1 - 1 232 23 0 100 1 1 71 1 71 0 0
LEGENDA:
Tipo op. (tipo de operação):

1=menor que lobectomia, 2=lobectomia,
3=tireoidectomia total,
4=maior que tireoidectomia total;

Totaliz. (totalização): 0=não realizada,
1=realizada;

Esvaz. (tipo de esvaziamento cervical):
1=compartimento central;
2=homolateral; 3=bilateral;

PCI local (local da captação):
0=não realizada,
1=hipercaptante no leito tireóideo,
2=hipercaptação cervical lateral;
3=outros órgãos.

RIT (radioiodoterapia):
0=não realizada, 1=realizada;

Tempo TT/RIT= tempo entre a tireoidectomia e a
radioiodoterapia;

QT/RT pós (no pós-operatório): 0=não; 1=sim;
Dose T4 pós = dose de T4 administrada no

pós-operatório;
TSH pós (no pós-operatório): 0=normal; 1=elevado;
TGB pós (no pós-operatório):

0=curva estável; 1=curva ascendente;
Seguim. = seguimento em meses;
Status: 1=vivo, 2=morte correlacionada,

3=morte não correlacionada, vazio=perdido;
Status doença: 0=sem recidiva, 1=com recidiva;
Local recidiva: 0=sem recidiva, 1=leito tireóideo,

2=cervical lateral, 3=hematogênica,
4=2 e 3, 5=1 e 3.
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Tabela A7 – Características anátomo-patológicas dos carcinomas, estadiamento
TNM e classificação AMES dos doentes incluídos no estudo.

n
Tipo
hist.

Papilíf.
subtipos

Micro
inv. Bócio

Tireoi-
dite

Multi
centr.

Ext.
extra

tir.

Inv.
vasc.

Inv.
linfát.

Inv.
perin.

Diâm.
ca.

(mm)

N
op.

N
final

M
op.

M
final

Est.
TNM
op.

Local
meta
hem.

Risco
do

doente

Risco do
carcinoma

Classific.
AMES

op.

1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1 1 0 1 1 3 1 1 1
2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 50 1 1 0 0 3 0 2 2 3
3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 26 1 1 0 0 3 0 2 2 3
4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 22 1 1 0 0 1 0 1 1 1
5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 2 2
6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 20 1 1 1 1 4 4 2 2 3
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 1 0 0 1 0 1 1 1
8 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 42 1 1 0 1 3 1 2 2 3
9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 22 1 1 0 0 1 0 1 2 2

10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 1 0 0 1 0 1 1 1
11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 1 1 8 1 1 1
12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 1 1 0 0 1 0 1 1 1
13 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 22 1 1 0 0 1 0 1 2 2
14 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 45 1 1 0 0 1 0 1 2 2
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 0 0 1 0 1 1 1
16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 2 1 2
17 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 22 1 1 0 0 3 0 2 2 3
18 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 1 1
19 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 42 1 1 0 0 1 0 1 2 2
20 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 18 1 1 0 0 3 0 2 2 3
21 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 22 1 1 0 0 3 0 2 2 3
22 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 40 1 1 0 0 1 0 1 2 2
23 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 38 1 1 0 0 3 0 2 2 3
24 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 44 1 1 0 0 3 0 2 2 3
25 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 17 1 1 0 0 1 0 1 1 1
26 2 - 0 1 0 0 0 1 0 0 75 0 0 0 1 2 2 2 2 3
27 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 15 1 1 0 1 3 3 2 2 3
28 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 30 1 1 0 1 3 3 2 2 3
29 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 30 0 0 0 0 1 0 1 2 2
30 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 7 1 1 0 0 1 0 1 1 1
31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 2 0 2 1 2
32 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 45 0 0 0 0 3 0 2 2 3
33 2 - 1 0 0 0 0 1 0 0 35 0 0 0 0 1 0 1 1 1
34 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 2 1 2
35 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 40 0 1 0 0 1 0 1 2 2
36 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 1 2 2
37 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 12 0 0 0 0 2 0 2 1 2
38 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 45 1 1 0 0 1 0 1 2 2
39 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 70 0 0 0 0 1 0 1 2 2
40 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 32 0 0 0 0 2 0 2 1 2
41 2 - 1 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 2 0 2 2 3
42 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 3 2 2 1 2
43 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 0 2 1 2
44 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 12 0 0 0 0 3 0 2 2 3
45 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 1 1 1
46 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 30 0 0 0 0 1 0 1 2 2
47 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1 0 1 2 2
48 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 35 1 1 0 0 3 0 2 2 3
49 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 30 0 0 0 0 2 0 2 1 2
50 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 30 0 1 0 0 1 0 1 1 1

LEGENDA:
Tipo hist (tipo histológico):

1=carcinoma papilífero, 2=carcinoma folicular;
Papilíf. subtipos (subtipos do carcinoma papilífero):
1=clássico, 2=de células altas 3=folicular, 4=outros;
Micro inv. (micro-invasão): 0=ausente,

1=carcinoma minimamente invasivo;
Bócio: 0=não, 1=sim;
Tireoidite: 0=não, 1=sim;
Multicentr. (multicentricidade): 0=não, 1=sim;
Ext. extratir. (extensão extratireóidea): 0=não, 1=sim;
Inv vasc. (invasão vascular): 0=não, 1=sim;
Inv. linfát. (invasão linfática): 0=não, 1=sim;
Inv. perin. (invasão perineura l): 0=não, 1=sim;
Diâm. ca. (mm) = diâmetro do carcinoma em milímetros;
N op. (metástase linfática perioperatória): 0=não, 1=sim;

N final (ao final do seguimento): 0=não, 1=sim;
M op. (metástase hematogênica): 0=não, 1=sim;
M final (ao final do seguimento): 0=não, 1=sim;
Est. TNM op. (estadiamento TNM perioperatório):

1=estágio 1, 2=estágio 2,
3=estágio 3, 4=estágio 4;

Local meta. hem. (local metástase hematogênica):
0=sem metástase, 1=pulmonar, 2=óssea,
3=mediastinal, 4=cerebral, 5=pele e subcutâneo,
6=1 e 2, 7=1 e 3, 8=1 e 2 e 3, 9=outras;

Risco do doente: 1 < 45 anos, 2 ≥45 anos;
Risco do carcinoma: 1=baixo, 2= alto;
Classific. AMES op. (classificação AMES):

1=baixo risco, 2=risco intermediário, 3=alto risco.

(continua)
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n
Tipo
hist.

Papilíf.
subtipos

Micro
inv. Bócio

Tireoi-
dite

Multi
centr.

Ext.
extra
tir.

Inv.
vasc.

Inv.
linfát.

Inv.
perin.

Diâm.
ca.

(mm)

N
op.

N
final

M
op.

M
final

Est.
TNM
op.

Local
meta
hem.

Risco
do

doente

Risco do
carcinoma

Classific.
AMES

op.

51 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 2 1 2
52 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1
53 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 30 0 1 0 1 3 1 2 2 3
54 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 31 1 1 0 0 1 0 1 2 2
55 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 15 1 1 0 0 1 0 1 1 1
56 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 14 1 1 0 0 1 0 1 2 2
57 2 - 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 2 1 2
58 2 - 1 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 1 0 1 2 2
59 2 - 1 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 1 0 1 2 2
60 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 2 1 2
61 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 27 0 0 0 0 1 0 1 2 2
62 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 15 1 1 1 1 2 3 1 2 2
63 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 20 1 1 0 0 1 0 1 2 2
64 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1
65 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 2 2 3
66 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 45 0 0 0 0 1 0 1 2 2
67 2 - 0 0 0 0 1 1 1 0 120 0 1 0 0 3 0 2 2 3
68 1 3 0 1 0 1 1 1 0 0 27 0 0 0 0 3 0 2 2 3
69 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 2 1 1 2 2
70 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 1 1 1
71 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 1 1
72 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 2 2
73 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 2 1 2
74 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 1 1 1
75 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 1 2 2
76 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 1 0 0 2 0 2 1 2
77 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 1 1 1
78 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 2 1 2
79 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 30 0 0 0 0 1 0 1 1 1
80 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 110 0 0 0 0 3 0 2 2 3
81 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 55 0 0 0 0 2 0 2 2 3
82 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 15 1 1 0 0 3 0 2 2 3
83 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 50 1 1 0 0 1 0 1 2 2
84 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 2 0 2 1 2
85 2 - 1 0 1 0 0 1 0 0 32 0 0 0 0 2 0 2 1 2
86 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 2 1 2
87 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 1 2 2
88 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 31 1 1 0 0 1 0 1 2 2
89 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 2 1 2
90 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 1 1 1
91 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 2 2
92 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 2 1 2
93 2 - 1 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 1 0 1 1 1
94 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 1 0 1 1 1
95 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1
96 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 2 1 2
97 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 40 0 0 0 0 2 0 2 2 3
98 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 2 1 2
99 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 17 1 1 0 0 3 0 2 1 2
100 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 1 0 1 2 2
101 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 35 0 0 1 1 4 1 2 2 3
102 2 - 1 0 1 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 1 0 2 1 2
103 2 - 0 1 0 0 0 1 0 0 90 0 0 0 0 1 0 1 2 2
104 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 100 1 1 1 1 4 1 2 2 3
105 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 1 2 2
106 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 18 1 1 0 0 3 0 2 2 3
107 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 2 2
108 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 43 1 1 0 1 3 1 2 2 3
109 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 25 1 1 0 0 1 0 1 1 1

LEGENDA:
Tipo hist (tipo histológico):

1=carcinoma papilífero, 2=carcinoma folicular;
Papilíf. subtipos (subtipos do carcinoma papilífero):
1=clássico, 2=de células altas 3=folicular, 4=outros;
Micro inv. (micro-invasão): 0=ausente,

1=carcinoma minimamente invasivo;
Bócio: 0=não, 1=sim;
Tireoidite: 0=não, 1=sim;
Multicentr. (multicentricidade): 0=não, 1=sim;
Ext. extratir. (extensão extratireóidea): 0=não, 1=sim;
Inv vasc. (invasão vascular): 0=não, 1=sim;
Inv. linfát. (invasão linfática): 0=não, 1=sim;
Inv. perin. (invasão perineural): 0=não, 1=sim;
Diâm. ca. (mm) = diâmetro do carcinoma em milímetros;
N op. (metástase linfática perioperatória): 0=não, 1=sim;

N final (ao final do seguimento): 0=não, 1=sim;
M op. (metástase hematogênica): 0=não, 1=sim;
M final (ao final do seguimento): 0=não, 1=sim;
Est. TNM op. (estadiamento TNM perioperatório):

1=estágio 1, 2=estágio 2,
3=estágio 3, 4=estágio 4;

Local meta. hem. (local metástase hematogênica):
0=sem metástase, 1=pulmonar, 2=óssea,
3=mediastinal, 4=cerebral, 5=pele e subcutâneo,
6=1 e 2, 7=1 e 3, 8=1 e 2 e 3, 9=outras;

Risco do doente: 1 < 45 anos, 2 ≥45 anos;
Risco do carcinoma: 1=baixo, 2= alto;
Classific. AMES op. (classificação AMES):

1=baixo risco, 2=risco intermediário, 3=alto risco.
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8.3. ANEXO C

Tabela A8 – Valores obtidos pela quantificação imunohistoquímica dos marcadores
estudados em cada caso.

n
Galectina

IP nucléolo
n/CGA

Galectina
IP núcleo

(%)

Galectina
citoplasm.

IP (%)

Galectina
citoplasm.

ItE (uo/m2)

Galectina
citoplasm.
IE (uo/m2)

Galec.
tecido
normal

Galec.
bócio

Galec.
tireoi
dite

Ki -67
n/CGA

Caspase
IP (%)

Caspase
ItE

(uo/m2)

Caspase
IE

(uo/m2)

Caspase
tecido
normal

CD-34
n/mm2

1 0,00 21,20 70,00 56,83 39,78 - - - 1,64 1,00 59,99 0,60 - 693,88
2 0,00 22,91 79,46 87,59 69,60 - - - 8,00 90,45 47,57 43,03 - 342,86
3 1,89 15,80 74,14 73,48 54,48 - - 0 0,00 85,89 72,95 62,65 - 530,61
4 10,88 18,87 91,12 78,39 71,43 0 - - 3,25 89,40 83,05 74,24 1 438,78
5 0,00 0,27 18,17 56,96 10,35 - 0 - 1,00 6,10 81,39 4,96 1 540,82
6 0,00 5,99 24,85 66,49 16,52 0 - - 0,20 4,50 58,73 2,64 1 897,96
7 0,55 2,02 4,51 65,61 2,96 - - - 0,00 4,60 95,73 4,40 - 440,82
8 0,00 3,11 63,35 71,13 45,06 - - - 1,40 8,20 71,55 5,87 - 416,33
9 2,83 6,08 86,68 74,90 64,93 0 - - 2,00 0,00 0,00 0,00 0 880,47

10 0,00 12,14 79,79 66,42 53,00 - - - 3,00 3,50 82,85 2,90 - 469,39
11 0,00 1,55 41,73 44,52 18,58 - - - 0,67 0,00 0,00 0,00 - 353,74
12 1,25 2,76 82,16 70,58 57,99 0 - - 1,25 0,00 0,00 0,00 0 479,59
13 3,80 1,59 73,45 60,58 44,49 0 - - 0,60 16,30 82,36 13,42 0 473,47
14 0,00 0,40 7,79 65,18 5,08 - - - 0,25 0,90 65,44 0,59 - 377,55
15 2,20 11,78 85,05 103,80 88,27 0 - - 1,60 36,50 76,08 27,77 0 497,96
16 0,00 0,00 9,06 56,27 5,10 0 - 1 6,80 4,90 67,96 3,33 1 530,61
17 1,14 0,40 31,92 53,92 17,21 - - - 0,00 52,27 81,79 42,75 - 58,31
18 1,14 3,87 10,23 46,97 4,81 - 0 0 0,67 1,40 77,07 1,08 0 340,14
19 1,67 0,81 1,08 54,58 0,59 0 - - 0,83 0,00 0,00 0,00 0 520,41
20 5,00 7,79 43,62 73,45 32,04 - 0 0 1,33 2,20 87,20 1,92 0 564,63
21 1,50 1,37 89,25 63,19 56,39 - 0 - 0,50 4,90 91,68 4,49 0 295,92
22 1,63 7,94 29,10 59,42 17,29 - 0 - 0,38 0,00 0,00 0,00 0 397,96
23 3,00 13,06 48,88 80,62 39,41 - 0 - 0,60 70,93 90,18 63,96 1 375,51
24 0,67 3,56 89,31 74,85 66,85 - - - 1,17 54,01 70,07 37,85 - 272,11
25 1,00 5,80 76,99 97,81 75,31 - 0 - 0,67 1,40 61,06 0,85 0 707,48
26 0,00 1,17 79,11 49,33 39,02 - 0 - 0,85 18,63 62,01 11,55 0 289,12
27 0,00 15,12 91,97 119,00 109,44 0 - - 1,50 69,40 79,86 55,42 0 438,78
28 0,00 29,97 90,51 100,25 90,74 - - - 1,60 44,70 70,19 31,37 - 326,53
29 0,00 20,36 81,11 84,34 68,40 0 - 1 0,67 52,90 88,53 46,83 0 285,71
30 0,00 6,82 75,00 124,75 93,56 0 - - 0,33 0,00 0,00 0,00 0 326,53
31 0,00 0,74 8,33 53,66 4,47 0 - - 1,33 18,50 77,26 14,29 0 693,88
32 0,67 13,19 82,38 96,98 79,89 0 - - 2,50 11,00 70,40 7,74 1 380,95
33 0,00 1,45 12,93 64,40 8,32 - - - 0,17 0,00 0,00 0,00 - 965,99
34 0,83 3,54 91,20 90,41 82,45 - - - 0,10 41,20 94,23 38,82 - 453,06
35 1,20 1,22 86,52 58,82 50,90 - 0 - 1,60 41,30 61,15 25,26 1 514,29
36 0,00 7,15 94,88 80,18 76,07 0 - - 3,29 73,10 77,47 56,63 0 507,29
37 0,00 2,25 74,27 78,65 58,42 0 - - 1,33 51,00 75,91 38,71 0 448,98
38 3,00 1,67 92,70 61,08 56,62 - - - 1,00 37,50 67,95 25,48 - 183,67
39 0,40 0,29 86,90 69,78 60,64 - 0 - 2,00 37,80 69,88 26,42 0 563,27
40 0,71 1,14 71,05 84,20 59,82 0 - - 2,00 0,40 61,96 0,25 0 763,85
41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0 783,67
42 0,00 0,00 9,83 49,57 4,87 - 0 0 0,78 3,20 71,84 2,30 0 530,61
43 1,13 5,71 76,70 104,38 80,06 - - 1 3,38 44,20 80,17 35,44 - 632,65
44 1,00 24,83 78,52 119,75 94,03 0 - 1 1,38 36,20 78,23 28,32 0 678,57
45 0,00 6,99 7,08 53,49 3,79 0 - - 2,22 0,80 75,10 0,60 0 916,10
46 0,50 0,99 66,52 82,81 55,08 0 - - 3,17 8,00 57,05 4,56 1 401,36
47 0,00 4,43 33,39 79,23 26,46 0 - - 0,63 2,90 62,99 1,83 1 1142,86
48 0,00 6,96 36,70 61,41 22,54 - 0 - 0,33 36,40 75,49 27,48 0 285,71
49 0,67 1,14 37,09 61,39 22,77 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 510,13
50 5,00 17,23 82,77 113,87 94,24 - 0 - 1,57 0,00 0,00 0,00 0 717,20

LEGENDA:
Galectina citoplasm. (expressão citoplasmática

da galectina-3);
Galec. tecido normal (expressão citoplasmática

da galectina-3 no tecido normal):
0=negativa 1=positiva;

Galec. bócio (expressão citoplasmática
da galectina-3 no bócio adenomatoso):
0=negativa 1=positiva;

Galec. tireoidite (expressão da galectina-3
no citoplasma dos linfócitos):
0=negativa 1=positiva;

Caspase tecido normal (expressão citoplasmática
da caspase-3 no tecido normal):
0=negativa 1=positiva;

CD-34: densidade de microvasos

(continua)
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n
Galectina

IP nucléolo
n/CGA

Galectina
IP núcleo

(%)

Galectina
citoplasm.

IP (%)

Galectina
citoplasm.

ItE (uo/m2)

Galectina
citoplasm.
IE (uo/m2)

Galec.
tecido
normal

Galec.
bócio

Galec.
tireoi
dite

Ki -67
n/CGA

Caspase
IP (%)

Caspase
ItE

(uo/m2)

Caspase
IE

(uo/m2)

Caspase
tecido
normal

CD-34
n/mm2

51 0,00 11,10 68,20 74,74 50,97 - 0 - 0,00 0,60 79,25 0,48 0 428,57
52 0,00 1,05 9,56 69,39 6,63 - 0 - 0,25 0,00 0,00 0,00 0 352,04
53 1,25 10,57 85,81 109,72 94,15 - 0 - 0,38 49,90 72,84 36,35 0 625,85
54 4,43 3,33 55,53 48,29 26,82 - - - 1,00 0,60 78,57 0,47 - 297,38
55 12,00 10,68 89,05 75,63 67,35 0 - 0 1,00 28,90 65,22 18,85 0 416,33
56 0,00 16,10 83,03 101,31 84,11 - - 1 5,14 0,00 0,00 0,00 - 396,50
57 0,00 0,00 36,13 60,41 21,83 0 - - 0,18 25,60 67,71 17,33 0 367,35
58 0,00 0,00 93,64 43,15 40,40 0 - - 0,75 38,70 65,87 25,49 0 906,12
59 0,00 2,27 8,83 40,53 3,58 0 - - 0,50 0,00 0,00 0,00 0 989,80
60 0,00 0,00 85,26 55,18 47,05 - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 81,63
61 0,00 1,11 30,36 46,66 14,17 - 0 - 0,20 0,10 36,22 0,04 0 253,06
62 0,83 10,02 73,35 105,66 77,49 0 - 1 1,33 7,00 68,78 4,81 0 462,59
63 0,00 0,17 42,45 50,88 21,60 0 - - 0,40 0,00 0,00 0,00 0 465,31
64 0,00 3,99 63,09 113,13 71,37 - 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0 523,81
65 0,00 4,71 85,61 105,64 90,44 - 0 1 16,00 78,67 75,25 59,20 0 403,06
66 0,00 10,15 55,80 65,45 36,52 - 0 - 0,71 66,72 78,94 52,67 0 478,13
67 0,00 2,51 67,00 85,10 57,01 - - - 4,40 21,50 69,22 14,88 - 142,86
68 0,67 2,75 66,50 80,60 53,60 - 0 - 0,50 0,30 76,67 0,23 0 850,34
69 0,00 30,37 93,95 95,07 89,32 0 - 0 0,00 50,10 58,85 29,48 0 646,26
70 0,00 1,12 60,13 57,62 34,65 0 - 0 0,17 3,20 62,58 2,00 0 362,24
71 0,00 3,05 73,59 67,63 49,77 0 - - 0,00 28,60 71,57 20,47 0 473,47
72 0,00 0,80 78,28 48,47 37,94 - 0 - 0,40 28,50 59,80 17,04 0 759,18
73 0,00 7,31 80,21 82,60 66,26 - - - 1,33 0,00 0,00 0,00 - 414,97
74 0,00 1,57 15,06 75,16 11,32 0 - 0 0,27 0,20 76,09 0,15 0 359,93
75 0,00 3,92 76,23 96,57 73,61 - 0 - 0,22 19,10 64,71 12,36 0 122,45
76 0,00 0,74 25,09 55,22 13,86 - - - 0,25 0,00 0,00 0,00 - 459,18
77 1,00 26,46 73,27 124,52 91,23 - 0 - 0,50 26,30 85,31 22,44 1 219,39
78 1,50 7,94 74,24 104,34 77,46 0 - 1 0,33 12,80 62,00 7,94 0 727,89
79 0,00 3,11 32,14 55,74 17,91 0 - 0 0,67 0,00 0,00 0,00 0 367,35
80 0,00 0,00 97,33 76,12 74,09 - - - 1,25 62,67 63,23 39,63 - 183,67
81 0,00 0,18 30,79 35,50 10,93 - - - 0,25 0,30 58,20 0,17 - 147,96
82 0,00 11,00 54,00 98,43 53,15 - 0 - 0,63 27,70 71,97 19,93 0 545,92
83 0,40 1,29 46,29 67,37 31,19 0 - - 1,20 0,00 0,00 0,00 0 440,82
84 0,00 2,52 9,52 56,62 5,39 0 - - 0,40 0,00 0,00 0,00 0 628,57
85 0,00 0,00 17,68 47,34 8,37 0 - 0 0,20 0,00 0,00 0,00 0 628,57
86 1,43 41,65 61,26 124,48 76,26 0 - - 0,71 2,00 62,65 1,25 0 513,12
87 0,00 0,00 49,95 50,89 25,42 0 - 1 0,29 3,60 59,72 2,15 0 81,63
88 0,00 0,77 23,43 60,94 14,28 - - - 0,63 0,30 76,02 0,23 - 617,35
89 1,00 37,19 68,69 111,04 76,28 - 0 - 0,63 38,80 83,84 32,53 0 362,24
90 0,00 0,00 68,50 68,34 46,82 - - 1 3,75 26,60 73,41 19,53 - 714,29
91 0,00 0,00 33,93 51,35 17,42 - - - 0,50 34,90 71,27 24,87 - 316,33
92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0 - 0,30 0,00 0,00 0,00 0 419,83
93 0,00 7,89 78,56 75,57 59,37 0 - - 0,70 51,50 80,51 41,46 1 661,22
94 0,00 18,02 65,49 78,31 51,28 - 0 - 1,83 18,80 63,02 11,85 0 93,29
95 0,00 9,36 83,67 105,10 87,94 - 0 - 1,40 4,70 71,91 3,38 0 359,18
96 0,00 0,00 16,11 46,12 7,43 - 0 - 0,00 9,40 67,12 6,31 0 431,49
97 0,00 1,76 63,03 78,31 49,36 0 - 0 0,88 0,00 0,00 0,00 0 474,49
98 1,50 21,97 95,99 100,96 96,91 0 - - 0,33 48,10 74,79 35,97 1 367,35
99 0,00 3,63 84,58 77,27 65,36 0 - - 0,60 0,80 82,98 0,66 1 408,16
100 0,00 3,00 38,85 51,83 20,14 0 - - 0,80 2,40 102,23 2,45 0 195,92
101 0,00 0,00 50,71 57,72 29,27 0 - - 0,33 29,30 68,98 20,21 0 823,13
102 0,00 0,00 66,76 58,51 39,06 - - - 0,82 51,90 68,17 35,38 - 122,45
103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0 - 0,18 0,00 0,00 0,00 1 624,49
104 0,00 0,00 74,03 53,17 39,36 0 - - 0,20 17,60 62,35 10,97 0 212,24
105 5,25 20,78 66,42 87,07 57,83 - 0 - 0,75 15,30 62,21 9,52 0 77,55
106 5,88 18,58 74,59 95,69 71,37 - 0 1 0,88 13,40 71,66 9,60 1 316,33
107 3,29 21,12 88,04 91,70 80,74 - 0 - 0,57 30,70 70,64 21,69 0 501,46
108 0,67 15,54 15,54 86,35 69,63 - - - 6,00 14,80 78,46 11,61 - 285,71
109 0,00 2,76 54,94 56,25 30,91 - 0 - 1,60 0,00 0,00 0,00 0 367,35

LEGENDA:
Galectina citoplasm. (expressão citoplasmática

da galectina-3);
Galec. tecido normal (expressão citoplasmática

da galectina-3 no tecido normal):
0=negativa 1=positiva;

Galec. bócio (expressão citoplasmática
da galectina-3 no bócio adenomatoso):
0=negativa 1=positiva;

Galec. tireoidite (expressão da galectina-3
citoplasma dos linfócitos):
0=negativa 1=positiva;

Caspase tecido normal (expressão citoplasmática
da caspase-3 no tecido normal):
0=negativa 1=positiva;

CD-34: densidade de microvasos.
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8.4. ANEXO D

Tabela A9 – Comparação das características clínicas entre o grupo de doentes
sem metástase (controle) e o grupo de doentes com metástase
linfática ou hematogênica (caso), ao final do seguimento.

Grupo

Sem metástase Com metástase p

Características clínicas pré-operatórias

Idade (anos) 45,75 ± 13,83 42,40 ± 16,90 0,2770 a

Gênero: 0,2450 b

Feminino 90,9% (40/44) 84,2% (48/57)

Masculino 9,1% (4/44) 15,8% (9/57)

Origem étnica: 0,0480 c *

Caucasiano 67,6% (23/34) 88,5% (46/52)

Mestiço 29,4% (10/34) 9,6% (5/52)

Negro 0,0% (0/34) 1,9% (1/52)

Oriental 2,9% (1/34) 0,0% (0/52)

Queixa principal: 0,1800 c

Nódulo cervical 34,1% (15/44) 50,0% (28/56)

Aumento do volume cervical 22,7% (10/44) 28,5% (16/56)

Aumento da tireóide 9,0% (4/44) 1,8% (1/56)

Disfagia / odinofagia 11,4% (5/44) 12,5% (7/56)

Disfonia 2,3% (1/44) 1,8% (1/56)

Dispnéia 2,3% (1/44) 1,8% (1/56)

Dor na região cervical 2,3% (1/44) 0,0% (0/56)

Obesidade 2,3% (1/44) 0,0% (0/56)

Sem queixa 13,6% (6/44) 3,6% (2/56)

Duração da queixa (meses) 71,31 ± 127,69 32,08 ± 50,24 0,0490 d *

Antecedente pessoal presente: 56,8% (25/44) 33,9% (19/56) 0,0670 c

Uso do T4 no pré-operatório 2,3% (1/44) 3,6% (2/56) 0,6640 b

Uso do PTU no pré-operatório 6,8% (3/44) 7,1% (4/56) 0,6330 b

Exame físico da tireóide: 0,9950 c

Sem bócio 11,4% (5/44) 10,7% (6/56)

Bócio Uninodular 72,7% (32/44) 71,4% (40/56)

Bócio multinodular 11,4% (5/44) 12,5% (7/56)

Bócio difuso 4,5% (2/44) 5,4% (3/56)

Exame físico de cadeias
linfonodais: 0,0001 b **

Linfonodo aumentado 4,5% (2/44) 32,1% (18/56)

a) teste-t de Student; b) teste exato de Fisher; c) teste do qui-quadrado de Pearson; d) teste de Mann-whitney;
* significante a 0,05; ** significante a 0,001.

(continua)
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(continuação)

Grupos

Sem metástase Com metástase p

Características clínicas pré-operatórias

T4 sérico pré-operatório (ng/dl) 1,28 ± 1,22 1,04 ± 0,37 0,281 a

TSH sérico pré-operatório (mcU/ml) 1,43 ± 1,17 2,19 ± 3,02 0,196 a

TGB sérica pré-operatória (ng/ml) 291,47 ± 336,20 422,34 ± 669,40 0,587 a

Anticorpo Anti-TPO positivo 10,0% (2/20) 8,3% (1/12) 0,690 b

Anticorpo Anti-TGB positivo 7,7% (3/39) 19,5% (8/41) 0,113 b

Exame ultrassonográfico:

Diâmetro do maior nódulo (mm) 24,96 ± 15,43 21,62 ± 10,82 0,363 a

Nódulo hipoecogênico 51,9% (14/27) 58,8% (20/34) 0,177 c

Microcalcificação 11,1% (3/27) 26,5% (9/34) 0,295 c

Linfonodos aumentados 7,4% (2/27) 50,0% (17/34) 0,001 b *

Exame citológico pré-operatório: 0,005 c *

Compatível com Ca. papilífero 53,1% (17/32) 59,1% (26/44)

Padrão folicular 34,4% (11/32) 9,1% (4/44)

Bócio colóide 12,5% (4/32) 6,8% (3/44)

Linfonodo Positivo 0,0% (0/32) 22,7% (10/44)

outros 0,0% (0/32) 2,3% (1/44)

Características clínicas pós-operatórias

Pesquisa de corpo inteiro: 0,004 c

Captação no leiro tireóideo 93,2% (41/44) 64,3% (36/56)

Captação cervical lateral 0,0% (0/44) 14,3% (8/56)

Outras regiões 0,0% (0/44) 7,1% (4/56)

Média de captação / 24 horas (%) 2,15 ± 1,39 1,70 ± 1,43 0,189 a

Radioiodoterapia complementar:

Doentes que realizaram 43,2% (19/44) 100,0% (56/56) 0,0001 b **

Média da dose total (mCi) 145,22 ± 83,97 226,74 ± 165,91 0,056 a

Tempo entre operação e RIT (meses) 15,11 ± 9,56 20,59 ± 22,48 0,195 a

Uso do T4 no pós-operatório (µg) 142,69 ± 46,34 165,76 ± 54,86 0,044 a *

TSH sérico pós-operatório acima 41,5% (17/41) 58,5% (24/47) 0,246 b

Curva de TGB ascendente 2,3% (1/44) 26,8% (15/56) 0,001 b

a) teste-t de Student; b) teste exato de Fisher; c) teste do qui-quadrado de Pearson; d) teste de Mann-Whitney;
* significante a 0,05; ** significante a 0,001.
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Figura A 1 – Número de doentes dos grupos com e sem metástase (linfática ou
hematogênica) em função do índice de positividade nucleolar da
galectina-3.

Galectina-3 nucleolar (n/CGA)

Doentes com metástase

Doentes sem metástase
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Tabela A10 – Correlação dos índices de expressão citoplasmática da
galectina-3 entre si e com os índices de positividade
nucleolar e nucleoplasmática.

Galec.
cit.

IP (%)

Galec.
cit. ItE

(uo/m2)

Galec.
cit. IE

(uo/m2)

Galec.
nucléolo
n/CGA

Galec.
núcleo
IP (%)

Galec.
cit.

IP (%)

Coef.
p

1,000 0,594**
0,000

0,872**
0,000

0,251**
0,008

0,391**
0,000

Galec.
cit. ItE

(uo/m2)

Coef.
p

0,594**
0,000 1,000

0,846**
0,000

0,169
0,080

0,630**
0,000

Galec.
cit. IE

(uo/m2)

Coef.
p

0,872**
0,000

0,846**
0,000

1,000 0,234*
0,014

0,601**
0,000

Galec.
nucléolo
n/CGA

Coef.
p

0,251**
0,008

0,169
0,080

0,234*
0,014 1,000

0,272**
0,004

Galec.
Núcleo
IP (%)

Coef.
p

0,391**
0,000

0,630**
0,000

0,601**
0,000

0,272**
0,004

1,000

Coef. = coeficiente de correlação de Pearson.
** Correlação significante a 0,01.
* Correlação significante a 0,05.

Legenda:
Galec. cit. IP: índice de positividade citoplasmática da galectina-3;
Galec. cit. ItE: intensidade de expressão citoplasmática da galectina-3;
Galec. cit. IE: índice de expressão citoplasmática da galectina-3;
Galec. nucléolo. IP: índice de positividade nucleolar da galectina-3;
Galec. núcleo. IP: índice de positividade nucleoplasmática da galectina-3.
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Tabela A11 – Correlação dos índices de expressão imunohistoquímica
dos marcadores entre si no grupo de doentes sem
metástase.

Coef. = coeficiente de correlação de Pearson.
** Correlação significante a 0,01.
* Correlação significante a 0,05.

Legenda:
Galec. cit. IE: índice de expressão citoplasmática da galectina-3;
Galec. nucléolo. IP: índice de positividade nucleolar da galectina-3;
Galec. núcleo. IP: índice de positividade nucleoplasmática da galectina-3.
Casp. cit. IE: índice de expressão citoplasmática da caspase-3;
CD-34: densidade de microvasos.

Galec.
cit. IE

(uo/m2)

Galec.
nucléolo
(n/CGA)

Galec.
núcleo
IP (%)

Ki-67
(n/CGA)

Casp.
cit.IE

(uo/m2)

CD-34
(n/mm2)

Galec.
cit. IE

(uo/m2)

Coef.
p

1,000 0,345*
0,022

0,593**
0,000

0,289
0,057

0,523**
0,000

-0,196
0,203

Galec.
nucléolo
(n/CGA)

Coef.
p

0,345*
0,022

1,000
0,503**
0,001

-0,070
0,649

0,030
0,847

-0,136
0,378

Galec.
núcleo
IP (%)

Coef.
p

0,593**
0,000

0,503**
0,001 1,000

-0,007
0,965

0,285
0,061

-0,142
0,358

Ki-67
(n/CGA)

Coef.
p

0,289
0,057

-0,070
0,649

-0,007
0,965

1,000 0,459**
0,002

0,038
0,804

Casp.
cit IE

(uo/m2)

Coef.
p

0,523**
0,000

0,030
0,847

0,285
0,061

0,459**
0,002

1,000 -0,117
0,450

CD-34
(n/mm2)

Coef.
p

-0,196
0,203

-0,136
0,378

-0,142
0,358

0,038
0,804

-0,117
0,450

1,000
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Tabela A12 – Correlação dos índices de expressão imunohistoquímica
dos marcadores entre si no grupo de doentes com
metástase.

Galec.
cit. IE

(uo/m2)

Galec.
nucléolo
(n/CGA)

Galec.
núcleo
IP (%)

Ki-67
(n/CGA)

Casp.
cit. IE

(uo/m2)

CD-34
(n/mm2)

Galec.
cit. IE

(uo/m2)

Coef.
p

1,000 0,226
0,091

0,649**
0,000

0,223
0,095

0,370**
0,005

0,052
0,703

Galec.
nucléolo
(n/CGA)

Coef.
p

0,226
0,091

1,000
0,245
0,066

-0,003
0,981

0,261*
0,050

-0,009
0,945

Galec.
núcleo
IP (%)

Coef.
p

0,649**
0,000

0,245
0,066 1,000

0,274*
0,039

0,402**
0,002

0,101
0,455

Ki-67
(n/CGA)

Coef.
p

0,223
0,095

-0,003
0,981

0,274*
0,039

1,000 0,084
0,535

-0,105
0,438

Casp.
cit. IE

(uo/m2)

Coef.
p

0,370**
0,005

0,261*
0,050

0,402**
0,002

0,084
0,535

1,000 -0,155
0,250

CD-34
(n/mm2)

Coef.
p

0,052
0,703

-0,009
0,945

0,101
0,455

-0,105
0,438

-0,155
0,250

1,000

Coef. = coeficiente de correlação de Pearson.
** Correlação significante a 0,01.
* Correlação significante a 0,05.

Legenda:
Galec. cit. IE: índice de expressão citoplasmática da galectina-3;
Galec. nucléolo. IP: índice de positividade nucleolar da galectina-3;
Galec. núcleo. IP: índice de positividade nucleoplasmática da galectina-3.
Casp. cit. IE: índice de expressão citoplasmática da caspase-3;
CD-34: densidade de microvasos.
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Quadro AP 1 – Classificação Histológica da Organização Mundial da Saúde de dos
Tumores da Glândula Tireóide.

1. Tumores Epiteliais:
1.1. Benignos:

1.1.1. Adenoma Folicular
1.1.1.1. Características Arquiteturais

1.1.1.1.1. Normofolicular (simples)
1.1.1.1.2. Macrofolicular (colóide)
1.1.1.1.3. Microfolicular (fetal)
1.1.1.1.4. Trabecular e sólido (embrional)
1.1.1.1.5. Atípico

1.1.1.2. Características Citológicas
1.1.1.2.1. Células oxifílicas
1.1.1.2.2. Células claras
1.1.1.2.3. Células produtoras de mucina
1.1.1.2.4. Células em anel de sinete
1.1.1.2.5. Células atípicas

1.1.1.3. Outras Características
1.1.2. Outros

1.1.2.1. Tumores de glândulas salivares
1.1.2.2. Adenolipomas
1.1.2.3. Tumores trabeculares hialinizados

1.2. Malignos:
1.2.1. Carcinoma folicular

1.2.1.1. Graus de Invasividade
1.2.1.1.1. Minimamente invasivo

(encapsulado)
1.2.1.1.2. Amplamente invasivo

1.2.1.2. Variantes
1.2.1.2.1. Células oxifílicas (de Hürthle)
1.2.1.2.2. Células claras

1.2.2. Carcinoma papilífero
1.2.2.1. Variantes

1.2.2.1.1. Microcarcinoma papilífero
1.2.2.1.2. Encapsulado
1.2.2.1.3. Folicular
1.2.2.1.4. Esclerose difusa
1.2.2.1.5. Células oxifílicas (de Hürthle)

1.2.3. Carcinoma medular
1.2.3.1. Variante

1.2.3.1.1. Carcinoma misto
medular-folicular

1.2.4. Carcinoma indiferenciado
(anaplásico)

1.2.5. Outros Carcinomas
1.2.5.1. Carcinoma mucinoso
1.2.5.2. Carcinoma de células

escamosas
1.2.5.3. Carcinoma mucoepidermóide

2. Tumores Não-epiteliais

3. Linfomas malignos

4. Miscelânea:
4.1. Tumores das paratireóides
4.2. Paragangliomas
4.3. Tumor de células estreladas

com cisto mucoso
4.4. Teratomas

5. Tumores secundários

6. Tumores não-classificados

7. Lesões “tumor-like”
7.1. Bócio hiperplásico
7.2. Cistos tireóideos
7.3. Nódulos sólidos
7.4. Tecido tireóideo ectópico
7.5. Tireoidite crônica
7.6. Tireoidite de Riedel
7.7. Bócio amilóide

FONTE: WHO revised histologic classification of thyroid tumors, 1999.
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Aprovação do Protocolo de Pesquisa 484/02 pela Comissão de Ética
para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) de 10 de julho de
2002.
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APÊNDICE C: Protocolo empregado no levantamento dos prontuários

PROTOCOLO de CBDT: Estudo IHQ DCCP – HC-FMUSP

1. IDENTIFICAÇÃO Nº ANÁT. PATOL:_______________________

RGHC: __________________ Fone: ___________________________________

Nome: ___________________ Idade:_______________ Sexo: F M

Cor: B P N A

2. Q.C. Queixa e duração: Disfagia Disfonia Dispnéia Tireóide

Nódulo cervical ( ) vol. cervic. Duração: __________________

A. Pessoais relevantes: Tabagista Etilista Outros:____________________

E.F.: Sem Bócio BU ( ) BM ( ) BD Linfonodo ( )

3. EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS

PAAF: D = Papilífero Folicular Bócio Tireoidite Outros:_________

___/___/___E = Papilífero Folicular Bócio Tireoidite Outros:_________

Istmo= Papilífero Folicular Bócio Tireoidite Outros:_________

DOSAGEM: T3 =__________T4L=________TSH =_______TGB= __________

___/___/___ Anti-TPO Anti-TGB TRAB Uso T4:____________µg/dia

Uso PTU: __________mg/dia

4. TRATAMENTO - Data da operação:_____ /_____ /_____

< lobectomia: D E Istmo Tireoidectomia total

Lobectomia total: D E Istmectomia > TT_____________________

Esvaziamento D: I II III IV V VI VII

Esvaziamento E: I II III IV V VI VII

PCI:_____/ _____/______ Captação 2h ______% Captação 24h ______%

Local: Leito tireóideo Cervical lateral hematogênica:_____________

RIT: Não realizada Realizada:_____/ _____/_____ Dose = __________mCi

5. EXAMES PÓS-OPERATÓRIOS

T3 =______ T4L=_____ TSH =_______ TGB=______ Anti-TGB=______ Uso T4:_________µg/dia

___/___/___ Anti-TPO=______

6. EVOLUÇÃO

Última consulta:_____/______/_____ Sem sinais de recidiva

Recidiva: ______/_______/______ Local (leito) Linfática ( )

hematogênica:_______________

Diagnosticada por: Palpação USG Tireoglobulina PAAF

Reoperação: _____/______/______ Local (leito) Esvaziamento

Óbito: ______/_______/_____ Causado pelo CBDT: ________________________
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7. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

8. CARACTERÍSTICAS U.S. (última antes da cirurgia) DATA:______/______/______

Nódulo 1 Dimensão: _____x______x______mm

Localização: D E Istmo

1/3 sup. 1/3 médio 1/3 inferior

Ecogenicidade: Hipoec. Hiperec. Isoec Anecóico Sólido

Misto Microcalc. Calcific. grosseiras

Limites: Irregular Halo periférico:______________________

Circulação: Central Periférica Ausente não realizado doppler

Nódulo 2 Dimensão: ______x______x______mm

Localização: D E Istmo

1/3 sup. 1/3 médio 1/3 inferior

Ecogenicidade: Hipoec. Hiperec. Isoec Anecóico Sólido

Misto Microcalc. Calcific. grosseiras

Limites: Irregular Halo periférico:______________________

Circulação: Central Periférica Ausente não realizado doppler

Nódulo 3 Dimensão: ______x______x______mm

Localização: D E Istmo

1/3 sup. 1/3 médio 1/3 inferior

Ecogenicidade: Hipoec. Hiperec. Isoec Anecóico Sólido

Misto Microcalc. Calcific. grosseiras

Limites: Irregular Halo periférico:______________________

Circulação: Central Periférica Ausente não realizado doppler

Nódulo 4 Dimensão: ______x______x______mm

Localização: D E Istmo

1/3 sup. 1/3 médio 1/3 inferior

Ecogenicidade: Hipoec. Hiperec. Isoec Anecóico Sólido

Misto Microcalc. Calcific. grosseiras

Limites: Irregular Halo periférico:______________________

Circulação: Central Periférica Ausente não realizado doppler

Impressão final: Benigno Maligno Tireoidite

Observações:
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9. ANÁTOMO-PATOLÓGICO - número: _____________________

Tipo Histológico:

Folicular

Papilífero:

Clássico

células altas

folicular

outros

Dimensões do carcinoma: ___________ (mm)

Características associadas:

Extensão extratireóidea: SIM NÃO

Micro-invasão: SIM NÃO

Invasão vascular: SIM NÃO

Invasão perineural: SIM NÃO

Invasão linfática: SIM NÃO

Multicentricidade: SIM NÃO

Tireoidite: SIM NÃO

Bócio: SIM NÃO

Metástase linfática SIM NÃO

Metástase hematogênica SIM NÃO

10. CLASSIFICAÇÃO

TNM = ___________________________

AMES = __________________________
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Tabela AP1 – Análise do tempo de sobrevivência global em 60 meses
(Kaplan-Meier).

Tempo (meses) Situação Sobrevivência
Acumulada Erro Padrão Eventos

Acumulados
Número de

Remanescentes

0 1 0 108
0 1 0 107
1 2 0,9907 0,0099 1 106
2 2 0,9813 0,0131 2 105

11 2 3 104
11 2 0,9626 0,0183 4 103
13 1 4 102
14 1 4 101
14 1 4 100
14 1 4 99
15 1 4 98
35 3 4 97
40 1 4 96
52 3 4 95
56 2 0,9525 0,0208 5 94
60 1 5 93
60 1 5 92
60 1 5 91
60 1 5 90
60 1 5 89
60 1 5 88
60 1 5 87
60 1 5 86
60 1 5 85
60 1 5 84
60 1 5 83
60 1 5 82
60 1 5 81
60 1 5 80
60 1 5 79
60 1 5 78
60 1 5 77
60 1 5 76
60 1 5 75
60 1 5 74
60 1 5 73
60 1 5 72
60 1 5 71
60 1 5 70
60 1 5 69
60 1 5 68
60 1 5 67
60 1 5 66
60 3 5 65
60 1 5 64
60 1 5 63
60 1 5 62
60 1 5 61
60 1 5 60
60 1 5 59
60 1 5 58
60 1 5 57
60 1 5 56
... ... ... ...
60 1 0,0000 0,0000 5 0

LEGENDA:
Situação: 1 = vivo; 2 = óbito relacionado; 3 = óbito não correlacionado.
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Tabela AP2 – Análise do tempo de sobrevivência livre de doença em 60
meses (Kaplan-Meier).

Tempo (meses) Situação Sobrevivência
Acumulada Erro Padrão Eventos

Acumulados
Número de

Remanescentes

0 1 1 106
0 1 2 105
0 1 0,9720 0,0160 3 104
6 1 0,9626 0,0183 4 103

10 1 5 102
10 1 6 101
10 1 0,9346 0,0239 7 100
11 1 0,9252 0,0254 8 99
13 0 8 98
14 0 8 97
14 0 8 96
14 0 8 95
15 1 0,9155 0,0270 9 94
15 0 9 93
19 1 0,9057 0,0284 10 92
20 1 11 91
20 1 0,8860 0,0310 12 90
26 1 0,8761 0,0322 13 89
28 1 0,8663 0,0333 14 88
35 1 0,8564 0,0344 15 87
40 1 0,8466 0,0353 16 86
47 1 0,8367 0,0363 17 85
51 1 18 84
51 1 0,8171 0,0380 19 83
57 1 20 82
57 1 0,7974 0,0395 21 81
58 1 0,7875 0,0403 22 80
60 1 0,7777 0,0410 23 79
60 0 23 78
60 0 23 77
60 0 23 76
60 0 23 75
60 0 23 74
60 0 23 73
60 0 23 72
60 0 23 71
60 0 23 70
60 0 23 69
60 0 23 68
60 0 23 67
60 0 23 66
60 0 23 65
60 0 23 64
60 0 23 63
60 0 23 62
60 0 23 61
60 0 23 60
60 0 23 59
60 0 23 58
60 0 23 57
60 0 23 56
60 0 23 55
60 0 23 54
... ... ... ...
60 0 23 0

LEGENDA:
Situação: 1 = vivo sem doença; 2 = persistência ou recidiva; 3 = censurado.
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Stabenow E, Ab’Saber AM, Parra-Cuentas ER, Matos LL, Eher EM, Tavares
MR, Capelozzi VL, Ferraz AR. Angiogenesis as an indicator of metastática
potential in papillary thyroid carcinoma. Rev. Hosp. Clín. Fac. Med. S. Paulo.
2005; 60(3):233-40.


	SUMÁRIO
	Lista de siglas e abreviaturas
	Lista de símbolos
	Lista de tabelas
	Lista de figuras
	Resumo
	Summary
	1. INTRODUÇÃO
	2. REVISÃO DA LITERATURA
	2.1. O CBDT
	2.2. Imunoexpressão de marcadores biológicos no CBDT
	2.3. Galectina-3
	2.3.1 Estrutura e função
	2.3.2. Proliferação celular
	2.3.3. Apoptose
	2.3.4. Angiogênese


	3. OBJETIVO
	4. CASUÍSTICA E MÉTODO
	4.1. Pesquisa dos dados da casuística e desenho do estudo
	4.2. Avaliação anátomo-patológica
	4.3. Análise imunohistoquímica
	4.3.1. Técnica de coloração
	4.3.2. Quantificação digital da imunoexpressão
	4.3.2.1. Cálculo do índice de positividade (IP)
	4.3.2.2. Cálculo da intensidade de expressão (ItE)
	4.3.2.3. Cálculo do índice de expressão (IE)
	4.3.2.4. Cálculo da densidade de microvasos (DMV)


	4.4. Análise estatística
	4.4.1. Predição de risco individual


	5. RESULTADOS
	5.1. Resultados descritivos relativos à casuística
	5.1.1. Caracterísitcas clínicas pré-operatórias
	5.1.2. Tratamento cirúrgico
	5.1.3. Características clínicas pós-operatórias
	5.1.4. Características anátomo-patológicas
	5.1.5. Estadiamento
	5.1.5.1. Total de metástase

	5.1.6 Classificação AMES
	5.1.7. Seguimento e sobreviência

	5.2. Comparação das características centre os grupos caso e controle
	5.2.1. Características clínicas
	5.2.2 Tratamento cirúrgico
	5.2.3. Características anátomo-patológicas
	5.2.4. Classificação AMES
	5.2.5. Seguimento e sobrevivência

	5.3. Resultados relativos à imunoexpressão dos marcadores biológicos
	5.3.1. Resultados descritivos dos marcadores
	5.3.1.1. Galectina-3 no tecido benigno
	5.3.1.2. Galectina-3 no tecido maligno
	5.3.1.3. Ki-67, caspase-3 e CD-34 no tecido maligno

	5.3.2. Marcadores em relação à presença de metástase
	5.3.2.1. Galectina-3
	5.3.2.2. Ki-67, caspase-3 e CD-34
	5.3.2.3. Predição do risco individual de metástase
	5.3.2.4. Correlação entre marcadores

	5.3.3. Galectina-3 e outras características anátomo-patológicas
	5.3.4. Galectina-3 e sobrevivência


	6. DISCUSSÃO
	6.1. Discussão sobre o método
	6.1.1. Quantificação digital da imunoexpressão
	6.1.2. Limitações do método

	6.2. Resultados descritivos relativos à casuística
	6.3. Comparação das características entre os grupos caso e controle
	6.4. Resultados relativos à imunoexpressão dos marcadores biológicos
	6.4.1. Galectina-3 no tecido benigno
	6.4.2. Galectina-3 no tireócito maligno
	6.4.2.1. Imunoexpressão nucleolar
	6.4.2.2. Imunoexpressão nucleoplasmática
	6.4.2.3. Imunoexpressão citoplasmática

	6.4.3. Marcadores em relação à presença de metástase
	6.4.3.1. Galectina-3 e predição do risco individual de metástase
	6.4.3.2. Correlação entre marcadores

	6.4.4. Galectina-3 e outras características anátomo-patológicas
	6.4.5. Galectina-3 e sobrevivência

	6.5. Aplicação clínico cirúrgica dos resultados
	6.6. Perspectivas

	7. CONCLUSÕES
	8. ANEXOS
	8.1. ANEXO A
	8.2. ANEXO B
	8.3. ANEXO C
	8.4. ANEXO D

	9. REFERÊNCIAS
	Apêndice

