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RESUMO 
 
 
LUIZ FG. Avaliação da resposta tecidual “in situ” do fenótipo, da expressão 
de HHV-8/LANA e de citocinas em lesões cutâneas de sarcoma de Kaposi 
clássico e sarcoma associado à AIDS na era pré e pós-terapia anti-retroviral 
combinada [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2008. 159p. 

 

 
Sarcoma de Kaposi (SK) é um tumor de origem vascular associado ao 
herpesvírus 8 humano (HHV-8). A incidência do SK-AIDS tem diminuído 
após o advento da terapia anti-retroviral combinada (HAART), sem estudos 
relacionando a resposta inflamatória cutânea e a expressão de HHV-8 na 
era pré e pós HAART. Utilizamos a immuno-histoquímica para caracterizar e 
quantificar “in situ” as células inflamatórias, o padrão de citocinas e a 
expressão de HHV-8 em lesões cutâneas de sarcoma de Kaposi clássico 
(SKC), sarcoma de Kaposi associado à AIDS (com ou sem HAART). O 
número diminuído de linfócitos TCD4+ em lesões de SK-AIDS quando 
comparado com SKC, reflete a imunodeficiência severa causada pelo HIV. O 
número de linfócitos TCD8+ foi similar nos três grupos de SK, o qual parece 
não se correlacionar com a forma clínico-epidemiológica do SK. As células 
S100+ e DD FXIIIa+ estiveram aumentadas em todas as lesões de SK 
comparadas com a pele normal. Nós também encontramos uma população 
celular dérmica S100+CD1a- peculiar nas lesões de SK. Os macrófagos 
CD68+ estiveram aumentados nas lesões de SKC quando comparados com 
as lesões de SK-AIDS, mas similares com aqueles encontrados em lesões 
de SK-AIDS/HAART. Dados semelhantes foram encontrados nas células de 
Langerhans epidérmicas nesses grupos, sugerindo uma recuperação 
immune parcial através da HAART. O número aumentado de células 
expressando IFN-γ em lesões de SKC e SK-AIDS/HAART quando 
comparado com SK-AIDS sugere essa citocina como um indicador de 
resposta imune mais eficaz. A expressão aumentada de IL-1β nas lesões de 
SKC e SK-AIDS/HAART poderia estar relacionada ao seu efeito anti-tumoral. 
A expressão de TNF-α, IL-4 e IL-6 foram similares entre as lesões de SK 
avaliadas. Através de dupla marcação, a identificação nuclear de HHV-8 em 
DD FXIIIa+ sugere esse tipo celular como alvo para infecção por HHV-8. As 
lesões de SKC apresentaram número aumentado de células com expressão 
de HHV-8 quando comparado com os grupos de SK-AIDS, independente da 
HAART. Nosso estudo mostra que existiu uma recuperação da resposta 
immune local nas lesões de SK-AIDS/HAART e que a severidade clínica do 
SK não pode estar diretamente associada com a densidade aumentada de 
células infectadas pelo HHV-8 no tecido.  
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Descritores: Sarcoma de Kaposi, Herpesvirus humano 8, Síndrome de 
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SUMMARY 
 
 
 

Luiz FG. Evaluation of tissue response "in situ" of the phenotype, expression 
of HHV-8/LANA and cytokines in cutaneous lesions of classic Kaposi 
sarcoma and AIDS associated Kaposi sarcoma in the pre-and post- highly 
active antiretroviral therapy era [thesis]. Faculty of Medicine, University of 
São Paulo, SP (Brazil); 2008. 159p. 

 

Kaposi’s sarcoma (KS) is a vascular-originated tumor associated to human 
herpesvirus 8 (HHV-8). The incidence of AIDS-KS has decreased after the 
advent of highly active antiretroviral therapy (HAART), without studies 
regarding cutaneous inflammatory response and HHV-8 expression in pre- 
and post-HAART era. We used immunohistochemistry to characterize and to 
quantify “in situ” inflammatory cells, its cytokines pattern and the expression 
of HHV-8 in cutaneous lesions of classic Kaposi’s sarcoma (CKS), AIDS 
associated Kaposi’s sarcoma (with or without HAART). The decreased 
number of T CD4+ lymphocytes in lesions of AIDS-KS as compared with 
CKS, reflect the severe immunodeficiency caused by HIV. T CD8+ 
lymphocytes numbers were similar in three KS groups, which appeared 
unrelated to the clinical or epidemiological type of KS. S100+ cells and 
FXIIIa+ DD were increased in all KS lesions as compared with normal skin. 
We also found a peculiar dermal cellular population in KS lesions. CD68+ 
macrophages were higher in CKS lesions as compared with AIDS-KS 
lesions, but similar to those found in lesions of HAART/AIDS-KS. Similar data 
were found in epidermal Langerhans cells in these groups, suggesting a 
partial immune recovery by HAART. The high number of cells expressing 
IFN-γ in CKS lesions and HAART/AIDS-KS as compared with AIDS-KS 
suggests that this cytokine may be a marker of effective immune response. 
The increased expression of IL-1β in CKS lesions and HAART/AIDS-KS 
could be related with its anti-tumor effect. Expression of TNF-α, IL-4 e IL-6 
were similar between KS lesions. Demonstrated by double-immunostaining, 
nuclear identification of HHV-8 in FXIIIa+ DD suggests this cell type as target 
for HHV-8 infection. CKS lesions showed increased number of cells with 
HHV-8 expression as compared with another groups of AIDS-KS, 
independent of HAART. Our data shown that there was a partial recovery of 
local immune response in HAART/AIDS-KS lesions and that the KS clinical 
severity cannot be directly associated with the increased density of HHV-8 
infected cells in tissue.  

 

 

Descriptors: Kaposi sarcoma, Herpesvirus 8 human, Acquired 
immunodeficiency syndrome, Skin, Antiretroviral therapy highly active, 
Immunohistochemistry, Dendritic cells, Cytokines 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O sarcoma de Kaposi (SK) é o tumor mais freqüente em indivíduos 

infectados pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) (Leão et al., 2002; 

Torre et al., 2005). É definido como uma neoplasia vascular, caracterizado 

por neoangiogênese, proliferação de células fusiformes “spindle-shaped”, 

presença de infiltrado inflamatório linfomononuclear e edema (Ensoli et al., 

2001).  

Baseado nas características clínicas e epidemiológicas, quatro formas 

da doença são descritas: SK clássico (SKC), SK endêmico (SKE), SK 

iatrogênico (SKI) e SK associado à AIDS (SK-AIDS) (Antman e Chang, 2000; 

Ensoli et al., 2001). Do ponto de vista histológico, as lesões são 

indistinguíveis entre as diferentes formas da doença e os estágios 

histológicos são diferenciados em mácula, pápula e nódulo (Chor e Santa 

Cruz, 1992; Babal e Péc, 2003). Em geral, as lesões de SK acometem a 

pele, no entanto, podem disseminar para mucosas e órgãos viscerais 

principalmente o trato gastrointestinal, pulmões e linfonodos (Hengge et al, 

2002a; Von Roenn, 2003).  

  A pele é considerada um órgão com função imunológica peculiar, 

desempenhada por um sistema integrado de vigilância imune, constituído 

pelas células apresentadoras de antígenos como as células de Langerhans 

(CLs), células dendríticas dérmicas, uma população distinta de linfócitos T 
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com tropismo preferencial para ela, queratinócitos, vasos sangüíneos 

dérmicos e linfonodos periféricos que drenam a mesma (Streilein, 1978; 

Streilein, 1983; Bos e Kapsenberg, 1986; Bos et al., 1987).  

Nas lesões cutâneas de SK-AIDS, as CLs estão diminuídas em número 

(Valcuende-Cavero et al., 1994) provavelmente pela ação do HIV, uma vez 

que esta população celular é alvo da infecção pelo retrovírus (Tschachler et 

al., 1987; Braathen et al., 1991; Loré e Larsson, 2003). 

Um outro grupo de células dendríticas da pele são os dendrócitos 

dérmicos (DD) Fator XIIIa+ (DD FXIIIa+), que possuem funções de 

fagocitose e apresentação de antígenos (Cerio et al., 1989; Pagliari e Sotto, 

2002; Sotto et al., 2004).  A presença desses DD FXIIIa+ tem sido relatada 

nas lesões de SK associado ou não à infecção pelo HIV (Nickoloff e Griffiths, 

1989a; Kanitakis e Roca-Miralles, 1992). Além disso, estas células não 

foram observadas em lesões de SK extracutâneo, sugerindo assim que os 

DD FXIIIa+ participem da resposta tecidual própria da pele ao tumor (Kumar 

et al., 1992). 

Em 1994, Chang et al. identificaram duas seqüências de DNA homólogas e 

distintas dos genes dos gamaherpesvírus presentes em biópsias de SK-

AIDS. Estas seqüências pertenciam a um novo herpesvírus denominado 

herpesvírus 8 humano (HHV-8). Este agente viral está relacionado à 

patogênese de todas as formas de SK, além de outras duas desordens 

linfoproliferativas, como o linfoma efusional primário e a doença de 

Castleman’s multicêntrica (Boshoff e Weiss, 2002; Cesarman, 2003; Schulz, 

2006).
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Como todos os herpesvírus, o HHV-8 possui um ciclo de vida latente e 

outro lítico, este último caracterizado pela replicação viral. As células 

infectadas com o HHV-8 em sua fase latente abrigam inúmeras cópias desse 

agente viral com o genoma em forma circular. O Latency Associated Nuclear 

Antigen – LANA é uma proteína codificada pelo HHV-8 que exerce papel 

fundamental na manutenção da forma epissomal do herpesvírus, 

propiciando o estado de latência e a imortalização das células infectadas 

(Ballestas et al., 1999). Enquanto genes latentes do HHV-8 são expressos 

em praticamente todas as células fusiformes do SK, somente uma pequena 

fração delas expressa marcadores da replicação viral. Por isso, o SK é 

considerado uma doença de fase latente do HHV8 (Katano et al., 2000; 

Parravicini et al., 2000; Hengge et al., 2002b; Asahi-Ozaki et al., 2006).  

Nas lesões de SK o HHV-8 tem sido demonstrado nas células 

fusiformes, células endoteliais e células mononucleares (Katano et al., 2000; 

Pyakurel et al., 2004; Pak et al., 2007; Ramos da Silva et al., 2007).  

  A patogênese do SK é complexa e envolve a interação entre o HHV-8, 

as citocinas pró-inflamatórias e inflamatórias locais e os fatores angiogênicos 

que culminam com o desenvolvimento e progressão do tumor (Ensoli et al., 

2001; Hengge et al., 2002b; Douglas et al., 2007; Feller e Lemmer, 2008).  

Uma diversidade de esquemas terapêuticos está disponível para o 

controle do SK sem que se tenha conseguido sua cura definitiva. Em geral, a 

escolha de tratamento mais apropriado deve ser individualizada, 

considerando a extensão da doença e o estado clínico do paciente. As 
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principais terapias utilizadas incluem quimioterapia, radioterapia e crioterapia 

(Vanni et al., 2006).  

  A infecção pelo HIV influencia no desencadeamento e manutenção do 

SK através da promoção da imunossupressão e imunodesregulação, 

caracterizadas pela produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias 

(Hengge et al., 2002a; Krown, 2004; Appay e Sauce, 2008). Outrossim, a 

proteína de trans-ativação do HIV (Tat), em sua forma extracelular age na 

proliferação, migração, invasão e adesão das células fusiformes, endoteliais 

e monócitos (Barillari e Ensoli, 2002; Pyakurel et al., 2007) e promove a 

replicação do HHV-8 (Huang et al., 2001). 

Embora a terapia anti-retroviral combinada (HAART, “highly active 

antiretroviral therapy”) não interfira diretamente na replicação do HHV-8, os 

casos de regressão da lesão de SK-AIDS têm coincidido com o início do uso 

dessa terapêutica (Monini et al., 2004; Feller e Lemmer, 2008). O 

mecanismo pelo qual a HAART determina regressão e melhora das 

manifestações clínicas do SK ainda é controverso. Sabe-se que o uso dessa 

terapia leva à reconstituição imunológica e melhora geral da função imune, 

tendo também efeitos anti-angiogênicos diretos (através dos inibidores de 

protease) e diminui a concentração da proteína Tat do HIV (Sgadari et al., 

2003; Stebbing et al., 2003; Monini et al., 2004; Martinez et al., 2006; 

Stebbing et al. 2006; Bihl et al., 2007). É relatado que indivíduos que fazem 

uso de HAART antes de apresentarem SK-AIDS, mostram um 

comportamento menos agressivo do mesmo quando comparado àqueles 

indivíduos isentos de tratamento (Nasti et al., 2003; Gallafent et al., 2005). 
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Apesar de haver um número considerável de trabalhos sobre a 

regressão da lesão do SK e os benefícios que a HAART proporciona, 

desconhecemos estudos sobre a caracterização da resposta imune no 

microambiente da lesão na era pré e pós o uso de HAART. 

Paralelo a esse estudo é do nosso interesse caracterizar a resposta 

imune “in situ” nas lesões do SK clássico e verificar se existem diferenças da 

resposta tecidual entre as duas entidades SKC e SK-AIDS, considerando-se 

que as mesmas estão relacionadas às situações etiológicas e imunológicas 

diversas. 

Recentemente, tem sido enfatizado que a resposta imune é 

compartimentalizada, órgão específica e crucial para manutenção da 

fisiologia de órgãos e sistemas, sendo de grande relevância nos processos 

infecciosos (Engwerda e Kaye, 2000; Raz, 2007). Considerando esses 

pressupostos, acreditamos que o estudo das lesões do SKC e SK-AIDS no 

“compartimento cutâneo”, nos permitirá caracterizar e compreender melhor a 

resposta imune local relacionada ao SK e sua possível interação com o 

HHV-8. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Realizar estudo da resposta tecidual “in situ” e da expressão do HHV-8 

nas lesões cutâneas de sarcoma de Kaposi clássico e sarcoma de Kaposi 

associado à AIDS. 

 

 

2.1.1. Objetivos específicos a serem atingidos 

 

Nas lesões cutâneas de pacientes com sarcoma de Kaposi clássico e 

sarcoma de Kaposi associado à AIDS (tratados e não tratados com HAART) 

pretendemos, através de avaliação com metodologia imuno-histoquímica: 

 

• 

• 

Caracterizar e quantificar as subpopulações de linfócitos T, 

macrófagos, células dendríticas epidérmicas e dérmicas.  

 

Caracterizar e quantificar as células expressando citocinas IFN-γ, 

TNF-α, IL-1β, IL-4 e IL-6. 
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• 

• 

• 

Detectar e quantificar as células com expressão do antígeno nuclear 

associado à latência do herpesvírus 8 humano.  

 

Verificar possíveis diferenças no comportamento das células 

inflamatórias, na expressão de citocinas e expressão do antígeno associado 

à latência do herpesvírus 8 humano. 

 

Demonstrar a provável interação dos dendrócitos dérmicos FXIIIa+ 

com o herpesvírus 8 humano nas lesões cutâneas de sarcoma de Kaposi.
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1. Caracterização e formas clínico-epidemiológicas do sarcoma de 

Kaposi 

 

O sarcoma de Kaposi foi descrito inicialmente por Moritz Kaposi em 

1872 (Sternbach e Varon, 1995) como “sarcoma pigmentado idiopático da 

pele”. É definido como um tumor caracterizado por proliferação vascular, 

proliferação de células fusiformes as “spindle-shaped”, presença de infiltrado 

inflamatório linfomononuclear e edema (Ensoli et al., 2001).  

A descrição feita por Moritz Kaposi refere-se à forma clássica do SK, 

uma forma rara, mais freqüente em homens idosos descendentes de judeus 

do Leste Europeu e povos da região do mar Mediterrâneo. As lesões 

cutâneas predominam nos membros inferiores e são na maioria das vezes 

localizadas (Friedman-Birnbaum et al., 1990; Antman e Chang, 2000). 

 Posteriormente, foram descritas mais três formas. A forma endêmica ou 

Africana do SK, encontrada no continente africano, que pode estar ou não 

associada HIV, constituindo forma mais agressiva em adultos jovens e 

crianças (Taylor et al., 1971). Em algumas regiões da África o SK em 

crianças representa 50% de todos os casos de câncer diagnosticados 

(Sarmati, 2004). 
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Em meados da década de 70, com o advento dos transplantes de 

órgãos, o uso de drogas imunossupressoras e o tratamento quimioterápico 

de neoplasias, foi constatado aumento dos casos de SK associado 

imunodeficiência grave. Esta ocorrência foi denominada de forma iatrogênica 

do SK com lesões envolvendo principalmente a pele (Qunibi et al, 1988).  

 Na década de 80, foi documentada uma forma mais agressiva, em 

geral, mais freqüente entre adultos jovens, do sexo masculino, 

homossexuais ou bissexuais, associada ao HIV, sendo denominada forma 

epidêmica do SK (Friedman-Kien, 1981; Beral et al., 1990). Essa forma 

progride rapidamente, com múltiplas lesões disseminadas acometendo 

principalmente a pele, linfonodos e trato gastrointestinal (Hengge et al., 

2002a).  

O SK foi a primeira doença oportunista reconhecida em associação 

com a infecção pelo HIV, e ainda é a neoplasia mais freqüente relacionada à 

AIDS (Beral et al., 1990; Feller e Lemmer, 2008).  

 

3.2. Apresentação clínica do sarcoma de Kaposi 

 

 Nas quatro variantes clínico-epidemiológicas do SK, o acometimento 

cutâneo predomina (Hengge et al., 2002a). As lesões cutâneas são rosadas,  

vermelhas, púrpuras ou castanhas. As manifestações cutâneas são 

observadas como máculas e pápulas (lesões iniciais) e lesões nodulares 

(tardias) (Gessain e Duprez, 2005, Hengge et al., 2002a). Excetuando-se o 
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SKC, em geral, as lesões localizam-se nas extremidades do corpo, em 

membros superiores e inferiores, podendo surgir no tronco, pescoço, face 

etc... (Beral et al., 1990; Hengge et al., 2002a). Podem variar em número, 

observando-se desde lesões isoladas até muitas lesões disseminadas por 

todo o corpo, caracterizando o estágio mais grave da doença (Antman e 

Chang, 2000; Hengge et al., 2002a).  

  

3.3. Características histológicas do sarcoma de Kaposi 

 

As máculas são caracterizadas por vasos dilatados e aumentados em 

número, que alteram a estrutura habitual da derme papilar e superficial, 

cujas células endoteliais são hipertróficas podendo fazer protusão no lúmen 

vascular e formar novos vasos sangüíneos próximos à superfície e ao redor 

dos anexos da derme (Ackerman, 1979). Nessa fase a proliferação vascular 

é discreta, pode limitar-se à derme papilar e é acompanhada por leve 

infiltrado inflamatório perivascular e/ou difuso, composto de linfócitos, 

macrófagos e plasmócitos (Blumenfeld et al., 1985).  

Na fase de pápula, os vasos sangüíneos neoformados são mais 

evidentes, alguns representados por fendas, com quadro de proliferação de 

células fusiformes dispersas também na derme reticular, podendo haver 

extravasamento de eritrócitos e depósito de hemossiderina (Ackerman, 

1979).  

A lesão progride com o aumento de células fusiformes dispostas em 

feixes que passam a permear os vasos e assumir caráter infiltrativo (Chor e 
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Santa Cruz, 1992), constituindo as lesões nodulares. Nesta fase, o estroma 

exibe vasos irregulares, angulados, em forma de fenda, congestos e 

revestidos ou não por endotélio reconhecível, que se interligam com canais 

vasculares normais (Babal e Péc, 2003). 

A apresentação histológica das várias formas epidemiológicas do SK 

não mostra diferenças significativas entre as mesmas (Chor e Santa Cruz, 

1992). 

 

3.4. Herpesvírus 8 Humano e sua descoberta  

 

Após mais de cem anos da descrição do SK, Chang et al. (1994), 

identificaram uma seqüência viral em amostras de DNA extraído de biópsia 

cutânea de pacientes com SK-AIDS, através da metodologia de RDA 

(Representational Difference Analysis). Foi inicialmente denominado Kaposi 

Sarcoma Herpesvirus, atualmente conhecido como Herpesvírus 8 Humano, 

porque foi detectado em outras doenças não relacionadas à AIDS, como o 

linfoma efusional primário e a doença de Castleman’s multicêntrica 

(Cesarman et al., 1995; Dupin et al., 2000; Cathomas, 2003). Mais 

recentemente, alguns estudiosos sugeriram a participação desse 

herpesvírus na patogênese do mieloma múltiplo, da parapsoríase e da 

hipertensão pulmonar,  porém, são estudos ainda não conclusivos (Trento et 

al., 2005). A associação do HHV-8 com outros linfomas não Hodgkin 

apresentam controvérsias, havendo a necessidade de mais estudos (Schulz, 

1999; Carbone et al., 2008).  
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3.4.1. Estrutura do Herpesvírus 8 Humano 

 

O vírus pertence à família Herpesviridae, subfamília 

Gamaherpesvirinae e gênero Rhadinovirus, sendo o único do gênero a 

infectar o homem. Possui ultra-estrutura comum aos herpesvírus, 

apresentando regiões do DNA similares a dois Gamaherpesvírus: Epstein-

Barr e o Herpesvírus saimiri, ambos com potencial oncogênico (Jenner e 

Boshoff, 2002). 

O genoma do HHV-8 tem aproximadamente 170 kb com pelo menos 85 

seqüências abertas de leitura (ORFs, “open reading frames”) identificadas. 

As ORFs homólogas ao Herpesvírus saimiri foram numeradas de 1 a 75, e 

algumas delas são homólogas aos genes celulares humanos (Jenner e 

Boshoff; 2002; Moore e Chang, 2001). Outras ORFs identificadas no 

genoma do HHV-8 são únicas desse herpesvírus e foram designadas com o 

prefixo K (K1 a K15) (Russo et al., 1996) (Figura 1). 
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Figura 1 - Representação gráfica do genoma do HHV-8 na forma linear.  

 

 

3.4.2. Biologia do Herpesvírus 8 Humano 

  

Atualmente cinco subtipos desse herpesvírus têm sido descritos: A, B, 

C, D e E e N (Dukers, Rezza, 2003). No Brasil foram relatados os subtipos 

A, B e C no estado de São Paulo (Biggar et al., 2000; Caterino-de-Araujo et 

al., 2003) e o subtipo E em índios da região Amazônica (Nascimento et al., 

2005; Ishak et al., 2007). 

O HHV-8 tem tropismo para linfócitos, células endoteliais, macrófagos, 

queratinócitos e possivelmente células estromais da medula óssea (Hengge 

et al., 2002b). A partir de estudos “in vitro” foi demonstrado que o HHV-8 é 

capaz de infectar os macrófagos e as células dendríticas através do ligante 

de ICAM-3 a lectina tipo II C não-integrina (DC-SIGN) (Rappocciolo et al., 

2006). No sangue periférico o vírus tem sido detectado em linfócitos T, 
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linfócitos B, monócitos e células CD34+ (Ambroziak et al., 1995; Harrington 

et al., 1996; Henry et al., 1999, Wu et al., 2006).   

Durante a fase lítica de infecção pelo HHV-8 ocorre a expressão de 

genes virais das fases imediata, intermediária e tardia. Experiências “in vitro” 

demonstram a participação de três principais ORFs envolvidas no processo 

de indução do SK: ORF-K1, ORF-K9 e ORF-74 (Jenner e Boshoff, 2002). 

Durante a fase de latência do HHV-8 em células das lesões de SK 

infectadas ocorre a expressão de quatro transcritos: Latency Associated 

Nuclear Antigen – LANA (ORF-73), Kaposina (ORF K-12), v-ciclina (ORF-72) 

e v-FLIP (ORF K13) (Jenner, Boshoff, 2002). A proteína LANA exerce papel 

fundamental na manutenção da forma epissomal do HHV-8, mantendo o 

estado de latência viral e a imortalização das células infectadas (Ballestas et 

al., 1999). Essa proteína é considerada um marcador universal de infecção 

pelo HHV-8 (Katano et al., 2000; Parravicini et al., 2000; Robin et al., 2004). 

Todos os herpesvírus induzem infecção latente em seus hospedeiros 

naturais por toda a vida, no entanto, o mecanismo de latência do HHV-8 

ainda não foi totalmente elucidado. Sabe-se que os genes dos herpesvírus 

continuam ativos e atuam como reguladores, mantendo o vírus pronto para 

recorrência (Ackermann, 2006).  

Enquanto genes latentes do HHV-8 são expressos em praticamente 

todas as células fusiformes, somente uma pequena fração delas expressa 

marcadores da replicação lítica viral, por isso o SK é considerado uma 

doença de fase latente (Hengge et al., 2002b). Mesmo que os genes líticos 

sejam expressos na minoria das células do SK, desempenham papel 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Guedes Luiz 

 
 



Revisão da Literatura 
 

18

importante na indução da angiogênese, proliferação das células fusiformes e 

na disseminação do HHV-8 para os tecidos (Bubman e Cesarman, 2003). 

Em relação à disseminação do HHV-8 estudos têm demonstrado que a 

carga viral do HHV-8 é mais alta em pacientes que desenvolvem SK do que 

naqueles infectados por esse herpesvírus, mas sem lesão de SK (Decker et 

al., 1996; Sturzl et al., 1997; Engels et al., 2003). Entretanto, Guihot et al. 

(2006) analisando a carga viral do HHV-8 em indivíduos com SK clássico, 

SK-AIDS e indivíduos apenas infectados pelo HHV-8 e assintomáticos não 

evidenciaram diferenças de carga viral nesses três grupos. 

Não se sabe ainda, se existe alguma correlação entre o subtipo do 

HHV-8 e a agressividade do SK. Boralevi et al. (1998) encontraram que o 

subtipo A estava associado a um maior grau de patogenecidade e 

agressividade do SK, ocorrendo com maior freqüência em associação com 

lesões mucosas e viscerais.  

Apesar do grande número de trabalhos abordando o HHV-8, ainda 

estão sendo conduzidos estudos no intuito de compreender melhor os 

mecanismos da patogênese viral. Estes mecanismos incluem aqueles 

envolvidos no estabelecimento da infecção, na disseminação no hospedeiro, 

em novas estratégias de evasão imune, na avaliação da contribuição do 

microambiente para o desenvolvimento da lesão e na ativação de latência do 

HHV-8. 
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3.5. Imunopatogênese do sarcoma de Kaposi 

 

A lesão de SK inicia-se em um contexto de desequilíbrio imune 

caracterizado por ativação de linfócitos T CD8+, linfócitos T CD4+, 

macrófagos, aumento da expressão de citocinas pro-inflamatórias e de tipo 

Th1 (IL-1β, IL-6 TNF-α, IL-2, IFN-γ) (Fiorelli et al., 1998; Ensoli et al., 2001). 

Estas citocinas induzem o recrutamento de células circulantes para os 

tecidos, através de moléculas quimiotáticas e de adesão, tais como: 

molécula de adesão intercelular –1 (ICAM-1), molécula de adesão de 

leucócito endotelial – 1 (ELAM-1) e molécula de adesão celular vascular – 1 

(VCAM-1). Essa situação leva à produção de fatores angiogênicos incluindo 

fator de crescimento de fibroblasto básico (bFGF), fator de crescimento 

derivado das plaquetas (PDGF A e B), fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF), fator de crescimento de transformação beta (TGF-β), fator 

de permeabilidade vascular (VPF) e fator estimulante de colônias de 

granulócitos e macrófagos (GM-CSF). Tais fatores mediam a angiogênese, o 

edema e induzem as células endoteliais a adquirirem o fenótipo de células 

fusiformes (Figura 2) (Ensoli et al., 2001; Sgadari et al., 2003).  

A participação das citocinas na reativação do HHV-8 e o papel 

desempenhado por esse herpesvírus no desenvolvimento do SK ainda é 

algo não totalmente esclarecido. Enquanto alguns trabalhos demonstram a 

ação das citocinas na reativação do HHV-8, em particular a ação do IFN-γ 

(Mercader et al., 2000; Chang et al., 2000), outros sugerem a ação das 
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mesmas como resposta imune contra o herpesvírus (Pugliese et al., 2001; 

Pozharskaya et al., 2004).  

Dessa forma, pode-se resumir que o desenvolvimento do SK associado 

ao HHV-8, aliada à proliferação das células endoteliais e fusiformes 

induzidas por citocinas, atuando em conjunto com algum estado de 

comprometimento imune, representam condições multifatoriais efetivas e 

importantes para a oncogênese dessa neoplasia (Hengge et al., 2002a; 

Hengge et al., 2002b; Sgadari et al., 2003).  No entanto, não está 

esclarecido como ocorre a precisa interação desses fatores com o HHV-8 

e/ou HIV para a promoção do SK. 

É inquestionável que o HHV-8 é necessário para o desenvolvimento do 

SK, mas por si só, não é suficiente para o desencadeamento do processo. 

Apesar do HHV-8 ter sido demonstrado em todos os tipos de SK, por outro 

lado, deve-se ressaltar que a infecção por esse herpesvírus é mais freqüente 

em alguns países do Mediterrâneo e em algumas regiões da África do que a 

ocorrência de SK (Sgadari et al., 2003).  
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3.6.  Interação HIV e HHV-8  

 

O HIV é um importante co-fator na reativação do HHV-8. É responsável 

por codificar três proteínas estruturais (matriz, capsídeo e nucleocapsídeo), 

duas proteínas do envelope (gp41 e gp120), três enzimas (protease, 

transcriptase reversa e integrase), duas proteínas regulatórias (Tat e Rev) e 

quatro proteínas acessórias (Nef, Vpr, Vpu e Vif) (Frankel e Young, 1998).  

A interação entre os vírus HIV e HHV-8 foi demonstrado por Huang et 

al. (2001) em nível molecular. Um produto do gene do HHV-8 (K1E2) 

interage de maneira sinérgica com a proteína de trans-ativação do HIV (Tat) 

ativando a expressão do genoma do HIV. Em contrapartida, as proteínas Tat 

e Vpr do HIV aumentam a expressão intracelular do HHV-8. 

O comportamento mais agressivo do SK é observado em indivíduos 

com AIDS quando comparado com outros estados de imunodeficiência, 

como por exemplo, indivíduos transplantados. Dessa forma, outros fatores 

relacionados particularmente ao HIV poderiam ser responsabilizados pelo 

pior quadro clínico apresentado pelos pacientes com AIDS (Aoki e Tosato, 

2004). 

Após anos de intensa investigação na tentativa de compreender melhor 

os mecanismos moleculares sobre as várias atividades das proteínas 

derivadas do HIV, é relatado que a proteína Tat induz aumento da expressão 

do bFGF promovendo assim a angiogênese e a proliferação das células 

fusiformes (Barillari et al., 1993; Ensoli et al., 1993). Os mesmos autores 

demonstraram que camundongos que foram injetados com essa proteína 
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desenvolveram lesões “SK-like” (Barillari et al., 1993). Dentro desse 

contexto, o bFGF em conjunto com citocinas induziriam  as células 

endoteliais a expressarem receptores para a Tat, como integrinas α5β1 e 

αvβ3 (Barillari et al., 1999; Fiorelli et al., 1999). 

Zeng et al., (2007) evidenciaram a partir de estudo experimental que a 

Tat intracelular é capaz de ativar o ciclo lítico do HHV-8. Essa proteína tem a 

habilidade de atuar de forma direta na angiogênese por interagir com muitos 

receptores além de contribuir para a infectividade do HHV-8 (Aoki e Tosato, 

2004). A ação da Tat também está associada à sua capacidade de aumentar 

a expressão do receptor de quimiocina CXCR-4 (Gibellini et al., 2003). A 

ligação desse receptor de quimiocina com o fator 1 derivado do estroma 

(SDF-1) que é expresso de modo constitutivo nos capilares endoteliais 

cutâneos, permitiria a adesão de células circulantes infectadas pelo HHV-8 

favorecendo a sua localização na pele (Yao et al., 2003). Dessa forma, 

considera-se que o SDF-1 contribua para o surgimento das lesões cutâneas 

de SK. 

 

3.7. Sarcoma de Kaposi: inflamação e/ou tumor? 

 

 Como descrito anteriormente, a lesão de SK independentemente da 

forma clínico-epidemiológica está associada à proliferação de células 

fusiformes, as quais são na maioria infectadas pelo HHV-8 (Pyakurel et al., 

2004). Estudos baseados em microscopia eletrônica revelam que as células 

fusiformes apresentam características semelhantes àquelas encontradas 
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nas células endoteliais, dessa maneira reforçando a hipótese da origem 

endotelial das mesmas. De fato, as células fusiformes em todos os estágios 

do SK expressam marcadores de vasos sangüíneos (CD31, CD34 e FVIII) 

(Stürzl et al., 1992), assim como, marcadores específicos de vasos linfáticos 

(VEGFR-3 e D2-40) (Weninger et al., 1999). Tal fato reforça o conceito de 

que as células fusiformes do SK originam-se de um determinado tipo celular 

vascular com capacidade de diferenciação anômala. De acordo com Wang 

et al. (2004), cerca de 80% das células fusiformes apresentam semelhança 

maior com as células endoteliais linfáticas do que com as células endoteliais 

sangüíneas por expressarem marcadores específicos de células endoteliais 

linfáticas. Além disso, evidências sugerem que o próprio HHV-8 em sua fase 

latente, é capaz de levar à “reprogramação endotelial”, ou seja, as células 

endoteliais sangüíneas se convertem para o fenótipo linfático (Hong et al., 

2004; Carrol et al., 2004).  

 Em consonância aos questionamentos sobre o SK, permanece a ser 

esclarecido se o mesmo representa um processo clonal, neoplásico, ou uma 

ativação inflamatória policlonal (Perez et al., 2003; Ganem, 2006). Mais 

provavelmente, as lesões iniciam-se como lesões inflamatórias policlonais, 

que, sob certas circunstâncias, originariam uma população celular clonal 

neoplásica. No entanto, estudos mais recentes têm mostrado uma 

variabilidade de demonstração de monoclonalidade, oligoclonalidade e 

policlonalidade nas lesões de SK (Gill et al., 1998; Duprez et al., 2007). 

Duprez et al., (2007) ao estudar se as lesões de SK multicêntricas 

corrresponderiam às lesões metastáticas ou à expansão de clones 
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independentes, observaram em 26 biópsias de SK, que a maioria das lesões 

apresentava um padrão de oligoclonalidade.  

 Apesar dos repetidos estudos usando metodologias diversas e 

casuísticas diferenciadas, até o momento não está absolutamente definido 

se as formas de SK representam um processo reativo, uma proliferação 

maligna verdadeira de células fusiformes ou mesmo se a neoplasia se 

desenvolve em etapas que culminam com lesões verdadeiramente 

monoclonais.  

 

3.8. A pele como órgão imune 

 

 A pele foi considerada pela primeira vez como componente do sistema 

imune por Fichtelius et al. (1970). Desde então, trabalhos posteriores 

surgiram dando evidências de que a pele está organizada para 

desempenhar função imunológica.  

O termo SALT – tecido linfóide associado à pele (do inglês, “skin 

associated lymphoid tissue”), foi proposto para designar um sistema 

integrado de vigilância imunológica próprio. De acordo com o autor, esse 

sistema é constituído de um grupo de células da epiderme, especializadas 

na captura, processamento e apresentação de antígenos (células de 

Langerhans), uma população distinta de linfócitos T com tropismo 

preferencial pela pele, queratinócitos, vasos sangüíneos dérmicos e 

linfonodos periféricos que drenam a mesma (Streilein, 1978; Streilein, 1983).  
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O termo SIS – sistema imune da pele (do inglês, “skin immune system”) 

inclui, além dos elementos do SALT, macrófagos teciduais, células 

indeterminadas, neutrófilos, mastócitos e células endoteliais (Bos, 

Kapsenberg, 1986).  

  As células de Langerhans (CLs) são células dendríticas epidérmicas 

com localização suprabasal e derivadas da medula óssea (Reid et al., 1990). 

Estão presentes em pequena quantidade na derme normal e são 

regularmente encontradas nas mucosas: oral, de tonsilas, do esôfago, do 

estômago e de cérvix uterina (Silberberg-Sinakin et al., 1980). Exibem 

atividade de ATPase positiva e expressão de proteína S100 citoplasmática e 

nuclear, CD1a, CD1c (Romani et al., 1991; McNutt, 1998), e-caderina (Tang 

et al., 1993), langerina (CD207) (Valladeau et al., 2000). Têm como papel 

desempenhar função de sentinelas, capturando antígenos e processando-

os, sendo desse modo definidas como células apresentadoras de antígeno 

profissionais (Romani et al., 2003). Além disso, essa população celular 

possui capacidade migratória, transportam antígenos da epiderme para os 

linfonodos regionais, de modo que os mesmos, são apresentados aos 

linfócitos T para desencadeamento da resposta imune específica (Valladeau 

e Saeland, 2005). As citocinas como o TNF-α e a IL-1β, os receptores de 

quimiocinas, as moléculas de adesão e as metaloproteinases da matriz 

celular parecem estar envolvidos na capacidade migratória das CLs (Koch et 

al., 2006). Possivelmente, outros componentes responsáveis por 

desencadear a liberação de TNF-α pelos queratinócitos, parecem também 

atuar nesse processo de migração (Cumberbatch et al., 1999; 2003). Angel 
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et al. (2007) definiram um marcador específico (CD208) para as CLs em 

migração da epiderme para derme em direção aos linfonodos e que 

constituem uma subpopulação distinta daquelas células CD1a+ presentes na 

derme. 

Estudos sobre o comportamento das células de Langerhans no SK são 

limitados. Valcuende-Cavero et al. (1994) ao estudar as CLs pela técnica 

imuno-histoquímica em biópsias de pacientes com lesão associada ao HIV, 

verificaram diminuição em seu número, além de alterações funcionais, 

quando comparado ao grupo controle. Essas observações foram 

consideradas como sendo o reflexo da imunodeficiência causada pelo HIV. 

Interessantemente, em lesões cutâneas de indivíduos transplantados renais 

que fizeram uso de ciclosporina A, Bedani et al. (1997) relatam que ao 

diminuir a dose ou interromper a medicação, ocorreu a re-população das 

CLs na epiderme.  

Um outro grupo de células dendríticas da pele são os dendrócitos 

dérmicos Fator XIIIa+ (DD FXIIIa+), que também possuem funções de 

fagocitose e apresentação de antígenos (Cerio et al., 1989; Pagliari e Sotto, 

2002; Sotto et al., 2004).  Essas também se originam da família de 

monócitos/macrófagos, derivadas de células precursoras CD34+ da medula 

óssea. O seu perfil imuno-fenotípico caracteriza-se por expressarem no seu 

citoplasma, o fator de coagulação XIIIa+ e serem negativos para marcadores 

de CL, como a proteína S100 e CD1a (Cerio et al., 1989) e CD-207 

(Valladeau et al., 2000). A presença dos DD FXIIIa+ tem sido relatada nas 

lesões de SK associado ou não à infecção pelo HIV (Nickoloff e Griffiths, 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Guedes Luiz 

 
 



Revisão da Literatura 
 

28

1989a,b ; Kanitakis e Roca-Miralles, 1992). Segundo Gray et al. (1991), as 

lesões de SK apresentam maior número dessa população celular quando 

comparadas à derme normal. Além disso, estas células não foram 

observadas em lesões de SK extracutâneo, sugerindo assim que os DD 

FXIIIa+ participem da resposta tecidual própria da pele ao tumor (Kumar et 

al., 1992). 

Dentro do contexto da imunidade cutânea as células dendríticas 

promovem também a tolerância através da indução de anergia, apoptose de 

células T “naive” ou por estimulação de células T regulatórias (Treg) (Morelli 

et al., 2001; Larregina e Falo, 2005). 

Assim como as células dendríticas, os linfócitos também apresentam 

características especiais na pele. No tecido cutâneo normal, os linfócitos B 

não são encontrados (Streilein, 1983).  

As células T intra-epidérmicas constituem menos de 2% do número 

total de células T aí localizadas. Na derme sua freqüência é maior, com as 

células T distribuindo-se em duas a três filas, em torno das vênulas do plexo 

vascular superficial, das vênulas pós-capilares e das vênulas dos anexos da 

pele (Bos et al., 1987).  

 

3.9. HAART e o sarcoma de Kaposi 

 

Desde o advento da terapia antiretroviral combinada (HAART) houve 

uma diminuição da incidência de SK-AIDS, no entanto, esse tumor ainda é 

considerado o mais prevalente em indivíduos com AIDS (Leão et al., 2002; 
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Monini et al., 2004, Torre et al., 2005). Essa terapia compreende a 

combinação de drogas que incluem os inibidores da transcriptase reversa 

análogos de nucleosídeo (ITRNs) com um inibidor da protease (IP), dois 

ITRNs e um inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo 

(ITRNN) e outras associações (National Institute of Health, 2003). 

A HAART tem fundamentalmente um impacto na morbidade e 

mortalidade de indivíduos com HIV, contribuindo para a menor incidência de 

infecções oportunistas e doenças malignas associadas à queda da vigilância 

imune (Sgadari et al., 2003). Essa terapêutica tem como objetivo retardar a 

progressão da imunodeficiência e/ou restaurar, tanto quanto possível, a 

imunidade, aumentando o tempo e a qualidade de vida do paciente. 

Entretanto, a evolução natural da infecção pelo HIV caracteriza-se por 

intensa e contínua replicação viral em diversos compartimentos celulares e 

anatômicos, que resulta principalmente na destruição e/ou disfunção de 

linfócitos T CD4(+) em conjunto com outras células do sistema imune, 

levando à imunodeficiência (Sempere et al., 2007). Em sua forma mais grave 

essa imunodeficiência manifesta-se por meio das infecções oportunistas e 

neoplasias que caracterizam a AIDS. Portanto, a diminuição da replicação 

viral é desejável para que seja possível diminuir ou reverter o dano 

imunológico causado (Brasil - Ministério da Saúde, 2008).  

Logo no início da epidemia da AIDS, alguns autores descreveram a 

regressão do SK durante a monoterapia com o uso da zidovudina, que é um 

inibidor da transcriptase reversa análogo de nucleosídeo (Langford et al., 
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1989). Posteriormente, Rarick et al. (1990) constataram regressão completa 

da lesão de SK-AIDS após a associação da zidovudina com a quimioterapia.  

Casos de regressão parcial ou completa das lesões de SK-AIDS têm 

sido freqüentemente observados após o uso da associação de HAART e 

quimioterapia ou radioterapia, e também somente com o uso de HAART 

(Cattelan et al., 2001; Nguyen et al., 2008).  

Permanece ainda controverso o mecanismo pelo qual a HAART leva à 

regressão do SK, mas sabe-se que o uso dessa terapêutica proporciona um 

quadro de melhora geral da função imune, além de diminuir a concentração 

da proteína Tat do HIV (Stebbing et al., 2003; Stebbing et al., 2006).  

Em decorrência dos inibidores de protease e da transcriptase reversa, 

foi observado aumento no número de linfócitos T CD4(+) periférico e 

diminuição plasmática do RNA do HIV e dos anticorpos para a proteína do 

HHV-8 codificada pela ORF-65, o que reforça a hipótese que a HAART é 

efetiva para o SK-AIDS (Cattelan et al., 2001). Estudos demonstram que a 

regressão da lesão ocorre independentemente do aumento de linfócitos T 

CD4+ periférico e níveis da carga viral do HIV diminuídos ou indetectáveis 

(Benfield et al., 1998, De Millo et al., 1999; Nunez et al., 2000; Torre-

Cisneros et al., 2000).  

No que tange aos efeitos da HAART no controle da replicação do HHV-

8, parece estar relacionado à reconstituição imunológica, uma vez que esse 

herpesvírus não tem atividade de transcriptase reversa e também não se 

conseguiu demonstrar inibição direta da replicação do HHV-8 com inibidores 

de protease (Kedes e Ganem, 1997). Leão et al. (2000) relatam que o 
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aumento de linfócitos T CD4+ coincide com o clareamento do HHV-8 em 

células mononucleares do sangue periférico de pacientes com SK-AIDS 

após o início da HAART. Desse modo, sugerem que a melhora do sistema 

imune influencie no controle da replicação do HHV-8 e conseqüente 

regressão do SK. 

A diminuição da carga viral do HHV-8 no sangue tem sido demonstrada 

naqueles pacientes tratados com HAART em conjunto à quimioterapia, 

entretanto, não foi constatada naqueles pacientes que não usaram a 

quimioterapia associada (Bihl et al., 2007). O mesmo estudo também 

demonstrou a reconstituição imune geral e específica para o HHV-8. 

Vale ressaltar que as diferentes combinações de HAART têm efeitos 

semelhantes no impacto da incidência de SK-AIDS, no entanto, a regressão 

completa da lesão ocorre mais freqüentemente em pacientes tratados com o 

esquema contendo inibidores de protease do que aqueles tratados com 

inibidores de transcriptase reversa (Gill et al., 2002). Por outro lado, Martinez 

et al. (2006), relatam que a regressão da lesão de SK-AIDS está associada à 

diminuição da replicação do HIV, e isso ocorre independentemente de 

inibidor de protease no esquema HAART. Assim sendo, talvez outras 

avaliações sejam necessárias para definir de forma precisa os efeitos das 

diferentes classes de drogas que compõem a HAART sobre o SK.  

Outro ponto a ser considerado é o aparecimento de cepas do HIV 

resistentes às drogas, o que poderia se refletir numa possível reincidência 

dos casos de SK-AIDS. 
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 A hipótese dos efeitos potentes dos inibidores de protease como 

agentes anti-angiogênicos e anti-tumorais no SK tem sido considerada 

(Sgadari et al., 2003; Monini et al., 2004). Nesse contexto, ensaios clínicos 

estão sendo realizados com a finalidade da aplicação dessas drogas 

inclusive para o tratamento do SK clássico (Monini et al., 2004).  
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1. Casuística 

 

 O material estudado foi composto por 56 biópsias cutâneas de 

pacientes com diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Onze biópsias 

corresponderam às lesões de sarcoma de Kaposi clássico (SKC), 22 

biópsias de sarcoma de Kaposi associado à AIDS (SK-AIDS) e 23 biópsias 

de sarcoma de Kaposi associado à AIDS de pacientes em uso de terapia 

anti-retroviral combinada (SK-AIDS/HAART). As biópsias foram selecionadas 

dos arquivos do Laboratório de Dermatopatologia da Divisão de Clínica 

Dermatológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, no período de 1997 a 2006. Das 22 biópsias de 

SK-AIDS e das 11 biópsias de SKC, seis e duas biópsias respectivamente, 

fizeram parte excedente da casuística utilizada na dissertação de mestrado 

da Dra. Cristiane Alonso, sendo o material de responsabilidade da Prof.ª Dr.ª 

Maria Irma Seixas Duarte.  

 O termo HAART adotado no presente estudo significa regimes 

terapêuticos combinados de anti-retrovirais, usualmente usando-se três ou 

mais drogas, tais como dois inibidores da transcriptase reversa análogos de 

nucleosídeo (ITRNs) e um inibidor da protease (IP), dois ITRNs e um inibidor  
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da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo (ITRNN) e outras 

associações (National Institute of Health, 2003). 

 Os espécimes estudados corresponderam à primeira biópsia cutânea 

realizada nos pacientes para confirmação diagnóstica da doença.  

Foi utilizado um grupo controle composto por 10 biópsias de pele 

normal com a finalidade de comparar as populações de células dendríticas. 

Estas biópsias foram obtidas dos locais de incisão de cirurgia cardíaca e de 

cirurgia ortopédica de joelho. 

 

4.1.1. Critérios de inclusão 

 

Foram preenchidos os seguintes critérios: 

- diagnóstico clínico e histopatológico de sarcoma de Kaposi 

- uso de esquema HAART ao menos 15 dias antes da biópsia no grupo SK-

AIDS/HAART 

- representatividade e adequação da amostra 

 

4.1.2. Critérios de exclusão 

 

- Uso prévio de monoterapia anti-retroviral para tratamento da AIDS 

- Uso de tratamento específico para as lesões de sarcoma de Kaposi 

- Amostra não representativa para o estudo 

- SK de pacientes transplantados 
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Os dados referentes à forma clínico-epidemiológica, idade, sexo, local 

da biópsia e esquema de terapia anti-retroviral/tempo utilizado estão 

demonstrados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Sarcoma de Kaposi cutâneo: forma clínico-epidemiológica, 
idade, sexo, local da biópsia e esquema de terapia anti-
retroviral/tempo utilizado. 

 
Casos Exame Idade Sexo Localização Terapia anti-retroviral/tempo 

1 SKC 70 M NC - 
2 SKC 72 M NC - 
3 SKC 71 M Região palmar - 
4 SKC 67 M Perna - 
5 SKC 74 M Maléolo medial E - 
6 SKC 50 M Perna E - 
7 SKC 86 M Região plantar - 
8 SKC 81 F Perna - 
9 SKC 79 M Perna E - 

10 SKC 83 F Antebraço - 
11 SKC 85 F Perna - 
12 SK-AIDS 39 M NC - 
13 SK-AIDS 30 M NC - 
14 SK-AIDS 40 M NC - 
15 SK-AIDS 63 F NC - 
16 SK-AIDS 32 M NC - 
17 SK-AIDS 47 M NC - 
18 SK-AIDS 54 M Região escapular - 
19 SK-AIDS  23 F Região lombo-sacra - 
20 SK-AIDS 37 M Braço D - 
21 SK-AIDS 34 M Mão - 
22 SK-AIDS 42 M Região mandibular - 
23 SK-AIDS 40 M Braço - 
24 SK-AIDS 30 F Joelho D - 
25 SK-AIDS 34 M Região deltóidea - 
26 SK-AIDS 38 M Braço - 
27 SK-AIDS 47 M Tórax - 
28 SK-AIDS 24 M Perna - 
29 SK-AIDS 48 M Braço - 
30 SK-AIDS 30 M Braço E - 
31 SK-AIDS 36 M Braço - 
32 SK-AIDS 42 M Região plantar - 
33 SK-AIDS 35 M Tronco - 
34 SK-AIDS /HAART 37 M Pé AZT + 3TC + IDV / 23 d 
35 SK-AIDS /HAART 29 M Perna E BIOVIR + d4T / 68 d 
36 SK-AIDS /HAART 28 M Antebraço E BIOVIR + IDV / 305 d 
37 SK-AIDS /HAART 34 M Antebraço D BIOVIR + IDV / 163 d 
38 SK-AIDS /HAART 44 M Antebraço E BIOVIR + IDV / 41 d 
39 SK-AIDS /HAART 43 M Mão AZT + 3TC + IDV / 20 d 
40 SK-AIDS /HAART 45 M Pé d4T + ddI + AZT / 16 d 
41 SK-AIDS /HAART 39 M Coxa 3TC+ d4T + NFV / 195 d 
42 SK-AIDS /HAART 27 M Tornozelo D AZT+ ddI + NFV / 195 d 
43 SK-AIDS /HAART 38 M Região escapular d4T + 3TC + NFV / 15 d 
44 SK-AIDS /HAART 34 M Tronco 3TC+ d4T + NFV / 15 d 
45 SK-AIDS /HAART 51 M Pé E ddI + NVP + NFV / 920 d 
46 SK-AIDS /HAART 41 M Perna E AZT + ddI + EFZ / 34 d 
47 SK-AIDS /HAART 42 M Abdômen AZT + ddI + NVP + NFV / 540 d 
48 SK-AIDS /HAART 34 M Braço AZT + 3TC + NFV / 15 d 
49 SK-AIDS /HAART 34 M Braço E BIOVIR + EFZ / 138 d 
50 SK-AIDS /HAART 57 M Pênis d4T + 3TC + EFZ / 414 d 
51 SK-AIDS /HAART 55 M Pé D d4T + 3TC + NFV / 894 d 
52 SK-AIDS /HAART 35 M Perna E BIOVIR + NFV / 69 d 
53 SK-AIDS /HAART 35 M Perna BIOVIR + IDV / 180 d 
54 SK-AIDS /HAART 59 M Perna ddI + d4T + EFZ / 1400 d 
55 SK-AIDS /HAART 30 M Região plantar E BIOVIR + ATV / 17 d 
56 SK-AIDS /HAART 24 M Braço E BIOVIR + RTV / 38 d 

 
SKC - sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS - sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART - sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS em uso de HAART 
M - masculino; F - feminino; D - direito; E - esquerdo; NC - não consta; d - dias 
AZT - Zidovudina; 3TC - Lamivudina; IDV - Indinavir; d4T - Estavudina; ddI - Didanosina; NFV - Nelfinavir; EFZ - 
Efavirenz; NVP - Nevirapina; ATV - Atazanavir; RTV - Ritonavir; BIOVIR - AZT + 3TC   
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4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1. Avaliação histopatológica das lesões 

         

       A partir dos blocos de parafina resultantes das biópsias foram obtidos 

cortes histológicos através de  procedimentos habituais e que foram corados 

pela Hematoxilina-eosina (HE). Foi efetuada a avaliação histopatológica 

das lesões e na derme foram analisados de modo semiquantitativo os 

seguintes eventos: 

 

- Proliferação de células fusiformes 

- Infiltrado inflamatório 

- Mitose das células fusiformes 

- Atipia celular 

- Extravasamento de hemácias 

- Pigmento de Hemossiderina 

- Glóbulos hialinos 

 

 

A avaliação semiquantitativa dos eventos considerou a seguinte escala: 

0= ausente 1= discreto  2= moderado 3= intenso 
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4.2.2. Processamento do material para estudo imuno-histoquímico  

 

Cortes histológicos de quatro µm de espessura foram obtidos a partir 

de material embebido em parafina e colhidos em lâminas previamente 

preparadas com solução adesiva de 3 amino-propyltriethoxy-silane (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO/USA, cód. A3648) a 2%. A seguir, os cortes  

foram desparafinizados em dois banhos de xilol a 56ºC durante 30 minutos, 

e à temperatura ambiente durante 20 minutos. Posteriormente, foram 

hidratados em seqüência decrescente de etanol (absoluto, 95% e 70%) e 

água corrente durante cinco minutos cada. 

 

4.2.3 Demonstração imuno-histoquímica de Linfócitos T CD4+, T 

CD8+, Células de Langerhans CD1a+, Dendrócitos dérmicos 

FXIIIa+, Macrófagos CD68+ e Células S100+ 

  

Foi utilizado o método imuno-histoquímico de Estreptavidina-biotina 

peroxidase (SABC, do inglês Streptavidin-Biotin Peroxidase). A tabela 2 

mostra os anticorpos primários empregados, códigos, diluições e 

tratamentos utilizados para exposição antigênica. 
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O bloqueio de peroxidase endógena foi feito em câmara escura com 

cinco incubações em água oxigenada 3% por 10 minutos cada, em seguida 

as lâminas foram lavadas em água corrente e água destilada por cinco 

minutos cada sendo então submersas em solução salina tamponada (PBS) 

pH 7.4. 
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Para a pesquisa de linfócitos T CD4, T CD8 e células de Langerhans 

(CD1a+) não foi necessário realizar a exposição antigênica. As lâminas 

foram incubadas com o anticorpo primário (Tabela 2) diluído em solução de 

albumina bovina (BSA) fração V (SERVA. 1930) 1% acrescida de azida 

sódica 0,1% em PBS pH 7.4, “over-night” a 4ºC. A reação foi melhor 

visualizada através do sistema de amplificação CSA I (Catalysed Signal 

Amplification, , DakoCytomation, Carpenteria, CA, USA, cód. K1497). Este 

sistema consiste da utilização do reagente biotinil tiramida após a incubação 

com o complexo SABC, durante 15 minutos. O reagente tem por finalidade a 

multiplicação da biotina presente no sistema. A seguir as lâminas foram 

incubadas com estreptavidina conjugada à enzima peroxidase. Os tempos 

de lavagem com tampão e incubações foram seguidos rigorosamente de 

acordo com as instruções do fabricante (Bobrow et al., 1989).  

Os sítios de ligações foram revelados com solução cromógena de 

diaminobenzidina (3,3´-diaminobenzidine, SIGMA Chemical Co., St. Louis, 

MO/USA, cód. D5637) 0,03% acrescida de 1,2 ml de água oxigenada 3%. A 

intensidade da cor foi controlada ao microscópio óptico através dos controles 

positivos que acompanharam cada reação. 

Os cortes assim processados foram lavados em água corrente por 

cinco minutos, contracorados com Hematoxilina de Harris por 10 segundos, 

lavados em água corrente, desidratados em etanol e diafanizados em xilol. A 

montagem das lâminas foi feita com resina Permount (FISHER Scientific, 

Fair Lawn, NJ/USA, cód. SP15-100). 
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  Para pesquisa de dendrócitos dérmicos FXIIIa+, fez-se a exposição 

antigênica com solução contendo tripsina 0,020% (Sigma Chemical Co., St. 

Louis, MO/USA, cód. T7409) em PBS pH 7.4, durante 20 minutos  à 

temperatura ambiente. 

 Para pesquisa de macrófagos CD68+, a exposição antigênica foi 

realizada em panela de pressão com tampão citrato 1mM pH 6.0, por um 

minuto. Posteriormente, as lâminas foram mantidas durante 20 minutos à 

temperatura ambiente. 

 Após este período, as lâminas foram lavadas em água corrente e água 

destilada por cinco minutos cada e submersas em PBS pH 7.4. 

 A seguir, fez-se o bloqueio de proteínas inespecíficas do tecido com 

incubação em solução de leite desnatado (Molico, Nestlé) a 10% durante 

30 minutos à temperatura ambiente. 

 As lâminas foram incubadas com o anticorpo primário diluído em BSA 

1%, “over-night” a 4ºC (Tabela 2). 

 Após o procedimento de lavagem das lâminas por duas vezes em PBS 

pH 7.4 durante cinco minutos cada, procedeu-se à incubação com o 

anticorpo secundário: anti-imunoglobulina de coelho e anti-imunoglobulina 

de camundongo produzido em cabra (DAKO K492) diluído 1:500 em PBS pH 

7.4 durante 30 minutos a 37ºC. 

As lâminas foram lavadas por duas vezes em PBS pH 7.4 e incubadas 

com o complexo SABC (DAKO K492) diluído 1:500 em PBS pH 7.4, durante 

30 minutos a 37ºC. 
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Após serem lavadas em PBS pH 7.4 as reações foram reveladas como 

descrito anteriormente. 

Para pesquisa de células S100+ não foi necessário fazer a exposição 

antigênica. Após a incubação com anticorpo primário, seguiu-se conforme o 

protocolo descrito para dendrócitos dérmicos FXIIIa+ e macrófagos CD68+. 

 Todas as reações foram acompanhadas de controles positivos aos 

antígenos estudados: tonsilas para os linfócitos T, os macrófagos CD68+ e 

as células S100+, dermatofibroma para os DD FXIIIa+ e pele normal para as 

células de Langerhans. Os controles negativos das reações foram obtidos 

através da omissão do anticorpo primário, que foi substituído por PBS. 

  

4.2.4 Demonstração imuno-histoquímica de citocinas IFN-γ, TNF-α, 

IL-1β, IL-4, IL-6 e do HHV-8 através do Antígeno Nuclear 

associado à Latência - LANA 

 

 Após desparafinização, hidratação dos cortes e bloqueio de peroxidase 

endógena, fez-se a exposição antigênica em banho-maria (calor úmido) com 

tampão TRIS/EDTA 10mM/1mM pH 9.0 com 0.05% de Tween 20 (Sigma®, 

Saint Louis, MO, USA), durante 25 minutos após o aquecimento do tampão 

a 95°C. As lâminas foram então mantidas durante 20 minutos à temperatura 

ambiente e posteriormente lavadas em água corrente e água destilada por 

cinco minutos cada e submersas em PBS pH 7.4. 

 Após o procedimento de exposição antigênica, fez-se o bloqueio de 

proteínas inespecíficas do tecido com incubação em solução de leite 
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desnatado (Molico, Nestle) a 10% durante 30 minutos à temperatura 

ambiente. 

 A seguir, as lâminas foram incubadas com os anticorpos primários 

diluídos em BSA 1%, “over-night” a 4ºC (Quadro 2). 

 Após serem lavadas em PBS pH 7.4, por duas vezes, durante cinco 

minutos cada, as lâminas foram incubadas com anticorpo secundário anti-

IgG/IgM (mouse/rabbit/goat) biotinilado (LSAB+system-HRP, 

DakoCytomation, Carpenteria, CA, USA, cód. K0690) pronto para uso em 

câmara úmida durante 30 minutos a 37ºC. 

 A seguir, as lâminas foram lavadas em PBS pH 7.4, por duas vezes, 

durante cinco minutos cada e incubadas com o complexo Streptavidina-

Biotina-Peroxidase (LSAB+system-HRP, DakoCytomation, Carpenteria, CA, 

USA, cód. K0690) pronto para uso em câmara úmida durante 30 minutos a 

37ºC. 

 Procedeu-se a lavagem das lâminas em PBS pH 7.4, por duas vezes, 

durante cinco minutos cada. A seguir a revelação da reação foi realizada 

como descrita anteriormente. 

 Todas as reações foram acompanhadas de controles positivos aos 

antígenos estudados: tonsilas para citocinas e SK para HHV-8/LANA. Os 

controles negativos das reações foram obtidos através da omissão do 

anticorpo primário, que foi substituído por PBS. 
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4.2.5 Reação imuno-histoquímica de dupla-marcação para estudo 

da interação do HHV-8 com dendrócitos dérmicos FXIIIa+ 

 

 Para detecção do antígeno HHV-8/LANA seguiu-se o protocolo como 

descrito anteriormente até a etapa da revelação com o cromógeno DAB. 

Posteriormente, as lâminas foram lavadas em água corrente, água destilada 

e PBS pH 7.4, por duas vezes, durante cinco minutos cada. 

 Após a lavagem em PBS pH 7.4, as lâminas foram incubadas com o 

anticorpo primário anti-FXIIIa diluído em BSA 1%, durante 60 minutos a 37°C 

(Tabela 2).  

 Após serem lavadas em PBS pH 7.4, por duas vezes, durante cinco 

minutos cada, as lâminas foram incubadas com anticorpo secundário anti-

IgG/IgM (mouse/rabbit/goat) biotinilado (LSAB+system-AP, DakoCytomation, 

Carpenteria, CA, USA, cód. K0689) pronto para uso em câmara úmida 

durante 30 minutos a 37ºC. 

 A seguir, as lâminas foram lavadas em PBS pH 7.4, por duas vezes, 

durante cinco minutos cada e incubadas com o complexo Streptavidina-

Biotina-Fosfatase alcalina (LSAB+system-AP, DakoCytomation, Carpenteria, 

CA, USA, cód. K0689) pronto para uso em câmara úmida durante 30 

minutos a 37ºC. 

 Após serem lavadas em PBS pH 7.4, os sítios de ligações foram 

revelados com o cromógeno Liquid Permanent Red (DakoCytomation, 

Carpinteria, CA, USA, cód. K0640). A seguir, as lâminas foram lavadas em 

água corrente por cinco minutos, contracoradas com Hematoxilina de Harris, 
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lavadas novamente em água corrente por cinco minutos e depois de secas, 

montadas com resina Permount. 

 
 
 
4.2.6 Reação imuno-histoquímica de dupla-marcação para estudo 

de linfócitos T CD4+ e T CD8+ expressando IFN-γ 

 

 Para verificar a possível expressão de IFN-γ por linfócitos T CD4+ e T 

CD8+ foi realizada a reação imuno-histoquímica de dupla-marcação. 

Seguiu-se o protocolo como descrito anteriormente para detecção do 

IFN-γ até a etapa da incubação com o anticorpo primário. Após a lavagem 

os preparados foram incubados com o anticorpo secundário anti-IgG/IgM 

conjugado com um polímero de fosfatase alcalina (EnVisionTM AP, 

coelho/camundongo, DakoCytomation, Carpenteria, CA, USA, cód. K4017) 

pronto para uso em câmara úmida durante 30 minutos a 37ºC. 

Posteriormente as lâminas foram lavadas em PBS pH 7.4 e os sítios de 

ligações foram revelados com o cromógeno Liquid Permanent Red 

(DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA, cód. K0640). 

 Após a lavagem em água corrente, água destilada e PBS pH 7.4, as 

lâminas foram incubadas com o anticorpo primário anti-CD4 ou anti-CD8 

diluído em BSA 1%, “over-night” a 4ºC (Tabela 2), tendo sua demonstração 

seguido o descrito anteriormente para essas populações celulares.  
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Tabela 2: Anticorpos primários para reação imuno-histoquímica. 
 

 

Anticorpo Marca/código Exposição antigênica Diluição 

 

Ig de camundongo anti-CD1a humano 

 
IMMUNOTECH/1590 

 
- 

 
Puro 

 

Ig de camundongo anti-linfócitos TCD4+ 

 

DAKO/M834 

 

- 

 

1:1000 

 

Ig de camundongo anti-linfócitos TCD8+ 

 

DAKO/M7103 

 

- 

 

1:50 

 

Ig de camundongo anti-macrófagos CD68+ 

 

DAKO/M876 

 

Panela de pressão 

 

1:30 

 

Ig de coelho anti-proteina S100 

 

DAKO/Z311 

 

- 

 

1:1000 

 

Ig de coelho anti-Fator XIIIa 

 

CALBIOCHEM/233502 

 

Tripsina 0,015% 

 

1:200 

 

Ig de cabra anti-IL1-β 

 

R&D Systems/AF201-NA 

 

Banho-maria a 95°C 

 

1:30 

 

Ig de cabra anti-IL4 

 

R&D Systems/AF204-NA 

 

Banho-maria a 95°C 

 

1:40 

 

Ig de cabra anti-IL6 

 

R&D Systems/AF206-NA 

 

Banho-maria a 95°C 

 

1:20 

 

Ig de camundongo anti-IFN-γ 

 

R&D Systems/MAB 285 

 

Banho-maria a 95°C 

 

1:200 

 

Ig de cabra anti-TNF-α 

 

GENZYME/AF210-NA 

 

Banho-maria a 95°C 

 

1:200 

 

Ig de camundongo anti- HHV8/LANA 

 

NOVOCASTRA/13B10 

 

Banho-maria a 95°C 

 

1:200 

 Ig – imunoglobulina - sem recuperação antigênica 
 
 
 
 
 Todas as reações imuno-histoquímicas foram realizadas no Laboratório 

da Disciplina de Patologia de Moléstias Transmissíveis da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. A padronização da reação imuno-

histoquímica para o HHV-8 foi realizada no Laboratório de Imuno-

histoquímica da Seção de Anatomia Patológica do Instituto do Coração da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
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4.2.7 Análise morfométrica 

  

 As diferentes populações de células inflamatórias, as células com 

expressão de citocinas e de HHV-8/LANA foram avaliadas de forma 

quantitativa, utilizando-se ocular de 10x com gratículo e objetiva de 40x que 

nesse aumento apresenta 0,25mm de lado (0,0625mm2 de área). Três 

campos foram sorteados no aumento de 400x. As células foram contadas 

em três profundidades dérmicas: derme papilar, derme reticular média e 

derme profunda, totalizando nove campos para cada caso analisado.  

 A população de células de Langerhans epidérmicas foi avaliada pela 

determinação da fração de área epidérmica com expressão positiva de 

antígeno CD1a. Com o mesmo gratículo e aumento de 400x, foi contado o 

número de pontos do gratículo (cruzamento de duas retas do gratículo) que 

coincidiram sobre imuno-marcação positiva e o número de pontos do 

gratículo que coincidiram sobre a epiderme, excluída a camada córnea. Da 

razão do número de pontos sobre a imuno-marcação e o número total de 

pontos sobre a epiderme, obteve-se a fração de área epidérmica que 

expressa a positividade para o antígeno CD1a (Bieber et al., 1988). 

 A quantificação das células S100+CD1a- na derme foi feita pela 

contagem diferencial entres o número total de células S100+ subtraindo-se o 

número total de células CD1a+. 

 A avaliação das reações de dupla-marcação foi efetuada de maneira 

qualitativa, sendo considerado nos resultados apenas a presença ou 

ausência do evento. 
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Células imuno-marcadas na derme 
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4.2.8 Aprovação da Comissão de Ética 

  

 Esse projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital 

das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob 

o nº 914/04 (Anexo A). 

 

4.2.9 Análise estatística 

 

Para a realização da análise estatística dos dados, foi utilizado o 

“Graph Pad Prism”, versão 4.00 para Windows (GraphPad software, San 

Diego, CA), com o nível de significância estabelecido em 95% (p ≤ 0.05). 
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Os resultados da quantificação das diferentes populações celulares, 

das células com expressão de citocinas e das células HHV-8/LANA (+) dos 

três grupos estudados de sarcoma de Kaposi foram submetidos à análise 

estatística através do método não paramétrico de Kruskal-Wallis. A 

comparação dos grupos dois a dois foi feita pelo teste de comparação 

múltipla de Dunn. 

Foram ainda comparadas as populações de células S100+ com células 

CD1a+ dérmicas entre os grupos de sarcoma de Kaposi estudados, pelo 

teste não paramétrico de Mann-Whitney. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Dados demográficos dos pacientes 

 

 Os dados referentes à faixa etária e sexo dos pacientes estão 

apresentados nos gráficos 1 e 2, respectivamente. 

 

 

Masculino
Feminino

73%

27%

Masculino

Feminino
86%

14%

 

A B
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100%

 

C 

 
Gráfico 1 - Distribuição dos casos de acordo com o sexo. A) Pacientes com 

lesões de sarcoma de Kaposi clássico. B) Pacientes com lesões de 
sarcoma de Kaposi associado à AIDS. C) Pacientes com lesões de 
sarcoma de Kaposi associado à AIDS em uso de HAART. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos casos de acordo com a faixa etária. A) Pacientes com 

lesões de sarcoma de Kaposi clássico. B) Pacientes com lesões de 
sarcoma de Kaposi associado à AIDS. C) Pacientes com lesões de 
sarcoma de Kaposi associado à AIDS em uso de HAART. 

 
 
 
5.2. Avaliação histopatológica das lesões 
 
 
 
 O quadro histopatológico das lesões de SK caracterizou-se pela 

proliferação vascular, sendo observado vasos irregulares (Figura 3A) e 

extravasamento de hemácias no interstício (Figura 3B). As células 

fusiformes por vezes estavam dispostas em feixes com localização difusa 

(Figuras 3C e D). A presença de atipia celular não acentuada e de mitose 

foram observadas principalmente nas lesões nodulares (Figuras 3E e F). O 

infiltrado inflamatório linfomononuclear esteve localizado em áreas 

multifocais na derme e/ou ao redor dos capilares do plexo vascular profundo 
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(Figuras 4A e B), tendo os plasmócitos (Figura 4C) e o pigmento de 

hemossiderina (Figura 4D) a mesma distribuição. 

 As figuras 4E e F mostram o estágio inicial (mácula ou pápula) da lesão 

de SK-AIDS e o estágio tardio (nódulo) da lesão de SKC.  

 Não houve diferenças marcantes entre as alterações histopatológicas 

entre os grupos de SK.   
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Figura 3 - Aspectos histopatológicos da lesão cutânea de sarcoma de 

Kaposi – A) Proliferação vascular - aumento de 200x; B) Hemácias 
extravasadas no interstício - aumento de 400x; C e D) Células 
fusiformes dispostas em feixes - aumento de 400x; E) Atipia celular –  

                  (     ) aumento de 630x; F) Presença de mitose - aumento de 400x. 
(Hematoxilina-eosina). 
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BA 

                       

DC 

                        

E F

Figura 4 - Aspectos histopatológicos da lesão cutânea de sarcoma de 
Kaposi – A) Infiltrado inflamatório linfomononuclear presente na derme 
- aumento de 100x; B) Infiltrado inflamatório ao redor do plexo vascular 
profundo - aumento de 400x; C) Presença de plasmócitos na derme - 
aumento de 630x; D) Pigmento de hemossiderina - aumento de 400x. 
E) Estágio inicial da lesão de SK-AIDS - aumento de 50x; F) Estágio 
nodular da lesão de SKC - aumento de 100x. (Hematoxilina-eosina) 
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A tabela 3 apresenta as alterações histopatológicas verificadas com a 

respectiva freqüência e o grau de intensidade.  

 

Tabela 3 - Sarcoma de Kaposi – Características das lesões cutâneas 

 

 
CÉLULAS FUSIFORMES 

 

 Atipia Mitose 

Intensa 5/56 (8,93%) 0/56 

Moderada 9/56 (16,07%) 1/56 (1,79%) 

Discreta 31/56 (55,36%) 15/56 (26,78%) 

Ausente 11/56 (19,64%) 40/56 (71,43%) 

 

  Infiltrado 
inflamatório 

na derme 

  

 Linfócitos Macrófagos Plasmócitos Neutrófilos 

Intenso 39/56 (69,64%) 7/56 (12,50%) 0/56 0/56 

Moderado 15/56 (26,79%) 37/56 (66,07%) 5/56 (8,93%) 0/56 

Discreto 2/56 (3,57%) 12/56 (21,43%) 49/56 (87,50%) 17/56 (30,36%) 

Ausente 0/56 0/56 2/56 (3,57%) 39/56 (69,64%) 

 

 

 Hemácias 
extravasadas 

Pigmento de 
hemossiderina 

Glóbulos hialinos 

Intenso 8/56 (14,29%)   

Moderado 14/56 (25,00%)   

Discreto 32/56 (57,14%)   

Ausente 2/56 (3,57%)   

Positivo  54/56 (96,43%) 39/56 (69,64%) 

Negativo  2/56 (3,57%) 17/56 (30,36%) 
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O gráfico 3 demonstra as lesões cutâneas de sarcoma de Kaposi de 

acordo os estágios histológicos. 
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Gráfico 3 - Distribuição dos casos de acordo com o estágio histológico das lesões. 

A) Lesões de sarcoma de Kaposi clássico. B) Lesões de sarcoma de 
Kaposi associado à AIDS. C) Lesões de sarcoma de Kaposi associado 
à AIDS de pacientes em uso de HAART. 
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5.3. Caracterização imuno-histoquímica de células inflamatórias 

 

5.3.1. Análise morfológica de linfócitos T CD4+ 

 

Os linfócitos T CD4+ distribuíram-se irregularmente por toda a camada 

da derme em meio ao infiltrado inflamatório. A morfologia dessa população 

celular não se mostrou diferente entre as lesões de SK estudadas (Figura 5). 

 

                    

BA 

 

 

C 

Figura 5 - Sarcoma de Kaposi cutâneo – Demonstração de linfócitos T CD4+ na 
derme. A) Lesão de sarcoma de Kaposi clássico; B) Lesão de sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS; C) Lesão de sarcoma de Kaposi associado 
à AIDS de paciente em uso de HAART. Aumento original de 400x. 
Reação imuno-histoquímica (streptavidina-biotina peroxidase). 
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Verificou-se um aumento estatisticamente significante no número de 

linfócitos T CD4+ nas lesões de SKC em relação às lesões de SK-AIDS 

(p<0.01). Não houve diferença da população de células T CD4+ nas lesões 

de SKC e SK-AIDS/HAART (p>0.05). As lesões de SK-AIDS e SK-

AIDS/HAART não mostraram diferenças entre si (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Distribuição de linfócitos T CD4+ na derme de lesões cutâneas de 

sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART 
 
 
 
 

5.3.2. Análise morfológica de linfócitos T CD8+ 

 

 A distribuição dos linfócitos T CD8+ foi observada por toda a camada 

da derme em meio ao infiltrado inflamatório. A morfologia dessa população 

celular foi semelhante em todas as lesões SK estudadas (Figura 6). 
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 (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Distribuição de linfócitos T CD8+ na derme de lesões cutâneas de 

sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART 
 
 
 
 
 
 
5.3.3. Análise morfológica de macrófagos CD68+ 

 

 Os macrófagos CD68+ distribuíram-se em meio ao infiltrado 

inflamatório por toda a derme. Algumas células imuno-marcadas 

apresentaram morfologia dendrítica. A morfologia celular mostrou-se 

semelhante entre as lesões de SK estudadas (Figura 7).  
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Gráfico 6 - Distribuição de macrófagos CD68+ na derme de lesões cutâneas de 

sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
     SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART 
 
 
 
 

5.3.4. Análise morfológica de células de Langerhans CD1a+  
 

 As células de Langerhans distribuíram-se ao longo de toda a camada 

espinhosa da epiderme. Na pele normal e nas lesões de SKC os 

prolongamentos dendríticos mostraram-se bem definidos, em meio aos 

queratinócitos (Figuras 8A e B). Nas lesões de SK-AIDS os prolongamentos 

apresentaram-se mais curtos e irregulares (Figura 8C). A morfologia das 

células de Langerhans nas lesões de SK-AIDS/HAART foi semelhante 

àquela observada na pele normal e nas lesões de SKC (Figura 8D). 

     As células CD1a+ foram também observadas na derme, especialmente 

na derme superficial (Figuras 8E e F). 
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 O número de células de Langerhans epidérmicas foi maior na pele 

normal comparado àquele das lesões de SK-AIDS (p<0.01). Não houve 

diferença estatisticamente entre as lesões de SKC, SK-AIDS/HAART e a 

pele normal. Verificou-se maior número dessa população celular nas lesões 

de SKC e SK-AIDS/HAART em relação às lesões de SK-AIDS (p<0.05 e 

p<0.01, respectivamente) (Gráfico 7). 

 Não houve diferença estatisticamente significante no número de células 

dérmicas CD1a+ nas lesões de SKC, SK-AIDS e SK-AIDS/HAART em 

relação à pele normal (p>0.05, p>0.05 e p>0.05). As lesões de SK não 

diferiram entre si (Gráfico 8). 
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Gráfico 7 - Distribuição de células de Langerhans CD1a+ na epiderme de 

lesões cutâneas de sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-
Wallis) 
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Gráfico 8 - Distribuição de células CD1a+ na derme de lesões cutâneas de 

sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART,     Pele normal 
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5.3.5. Análise morfológica de células S100+ dérmicas 

 

 As células S100+ distribuíram-se por toda a camada da derme em meio 

ao infiltrado inflamatório. Na pele normal, observaram-se raras células 

imuno-marcadas para o anticorpo anti–S100 (Figura 9A). Verificou-se 

morfologia semelhante em todas as lesões de SK (Figuras 9B, C e D). 
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 O número de células S100+ na derme foi maior nos três grupos de 

lesões de SK do que na pele normal. Não se verificou diferença 

estatisticamente significante das células S100+ entre os três grupos de SK 

(Gráfico 9). 

 

 

0

50

100

150

200

N
° d

e c
él

ul
as

 S
10

0+
/m

m
2

 

p<0.05 

p<0.01 

p<0.001 

 
Gráfico 9 - Distribuição de células S100+ na derme de lesões cutâneas de 

sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART,     Pele normal 
 

  

  

Foi observado que o número de células S100+ na derme, excedeu ao 

número de células que apresentaram imuno-marcação para o anticorpo anti-

CD1a na derme em todas as lesões de SK avaliadas, o que não foi 

verificado na pele normal (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 -  Distribuição de células S100+     e células CD1a+      na derme.  

 (Teste estatístico - Mann-Whitney) 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.3.6. Células dérmicas S100+ CD1a−  
 

 

 Verificou-se um aumento estatisticamente significante no número de 

células S100+CD1a- nos três grupos de SK quando comparado à pele 

normal. A população de células S100+CD1a- não diferiu entre os grupos de 

SK (Gráfico 11). 
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Gráfico 11 -  Distribuição de células S100+CD1a- na derme de lesões cutâneas de 

sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART,     Pele normal 
 

 

 

5.3.7. Análise morfológica de dendrócitos dérmicos FXIIIa+  

 

 Na pele normal os dendrócitos dérmicos FXIIIa+ apresentaram 

morfologia fusiforme e distribuição preferencial na derme papilar (Figura 

10A). Em todos os grupos de lesões de SK, essa população celular mostrou-

se hipertrófica, hiperplásica com distribuição mais difusa na derme, todavia 

mantendo adensamento principalmente na derme superficial e reticular 

média (Figuras 10B, C e D), ao redor dos vasos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Guedes Luiz 

 
 



Resultados 
 

71

 
 
 

     
 
 

   

  
Figura 10 - Sarcoma de Kaposi cu
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 O número de dendrócitos dérmic

lesões de SK quando comparado à

entre as lesões de SK (Gráfico 12). 
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Gráfico 12 -  Distribuição de dendrócitos dérmicos FXIIIa+ na derme de lesões 

 cutâneas de sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART,     Pele normal 
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5.4. Caracterização imuno-histoquímica da expressão de citocinas

  

5.4.1. Análise morfológica de células com expressão de IFN-γ 
 

 As células com expressão de IFN-γ distribuíram-se em meio ao 

infiltrado inflamatório. Apresentaram imuno-marcação para o anticorpo anti-

IFN-γ as células endoteliais e células mononucleares em todos os grupos de 

SK (Figura 11).  

 As Figuras 12A e B demonstram a dupla marcação dos linfócitos T 

CD4+ e CD8+ expressando IFN-γ nas lesões de SK. 
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Figura 12 - Sarcoma de Kaposi cutâneo – Reação imuno-histoquímica de dupla 
marcação evidenciando linfócitos T CD4+ (A) e linfócitos T CD8+ (B) 
(corado em marron) expressando IFN-γ (corado em vermelho). 
(aumento original de 630x). 

 
 
 

As lesões de SKC e SK-AIDS/HAART apresentaram um número mais 

elevado de células com expressão de IFN-γ estatisticamente significante 

quando comparadas às lesões de SK-AIDS (p<0.05 e p<0,01). Não foram 

evidenciadas diferenças na expressão de IFN-γ entre as lesões de SKC e 

SK-AIDS/HAART (Gráfico 13). 
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Gráfico 13 -  Distribuição de células com expressão de IFN-γ na derme de lesões 

 cutâneas de sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART 
 
  
 
 
 
 
5.4.2.  Análise morfológica de células com expressão de TNF-α 

 
 
 A pesquisa imuno-histoquímica de células com expressão de TNF-α 

evidenciou células imuno-marcadas com morfologia semelhante à de 

macrófagos e linfócitos, distribuídos ao longo de toda a derme nas lesões de 

SK estudadas (Figura 13).  

 

 

 

 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Guedes Luiz 

 
 



Resultados 
 

77

 

    

B

 

 
Figura 13 - Sarcoma de Kaposi cutâ

expressão de TNF-α na de
clássico; C) Lesão de sarcom
de sarcoma de Kaposi asso
HAART. Aumento original 
(streptavidina-biotina peroxida

 
 
 
 
 
 A avaliação quantitativa de célu

evidenciou diferença estatisticamente 

lesão de SK (Gráfico 14). 

 
 

 
 

 
Tese de Doutorado – F

 
 

A

       
C

 

neo – Demonstração de células com 
rme. A) Lesão de sarcoma de Kaposi 
a de Kaposi associado à AIDS; D) Lesão 
ciado à AIDS de paciente em uso de 
de 400x. Reação imuno-histoquímica 
se). 

las com expressão de TNF-α não 

significante entre os três grupos de 

ernanda Guedes Luiz 



Resultados 
 

78

 

0

20

40

60

80

100

120

N
° d

e c
él

ul
as

 T
N

F-
α

+/
m

m
2

 

p>0.05 

 
 

Gráfico 14 -  Distribuição de células com expressão de TNF-α na derme de lesões 
cutâneas de sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 

 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART 
 

 
 
 
 
 
5.4.3.  Análise morfológica de células com expressão de IL-1β 
 
 
 Quando avaliada a expressão de IL-1β na derme, observou-se que as 

células mononucleares do infiltrado inflamatório e raras células fusiformes 

foram positivas para o antígeno IL-1β nas lesões de SK estudadas (Figura 

14). 
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Gráfico 15 -  Distribuição de células com expressão de IL-1β na derme de lesões 

 cutâneas de sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART 
 
 
 
 
 
 

5.4.4. Análise morfológica de células com expressão de IL-4 

 

 O anticorpo anti-IL4 marcou células mononucleares pequenas com 

morfologia semelhante à de linfócitos e raras células com morfologia 

fusiforme. Essas observações foram semelhantes em todas as lesões de SK 

avaliadas (Figura 15). 
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Gráfico 16 -  Distribuição de células com expressão de IL-4 na derme de lesões 

 cutâneas de sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.5. Análise morfológica de células com expressão de IL-6 
 
      
 
 Quando avaliada a expressão de IL-6 na derme, observou-se que as 

células mononucleares do infiltrado inflamatório e raras células fusiformes 

foram positivas para o antígeno IL-6 nas lesões de SK estudadas (Figura 

16). 
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Gráfico 17 -  Distribuição de células com expressão de IL-6 na derme de lesões 
 cutâneas de sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 

 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART 
 
 
 
 
 
 
5.5 .  Análise morfológica de células com expressão de HHV-8/LANA 

 
 
 As células com expressão do HHV-8/LANA apresentaram morfologia 

fusiforme na grande maioria das vezes, especialmente nas lesões nodulares. 

Houve também imuno-marcação nas células endoteliais e células 

mononucleares. O padrão de imuno-marcação foi nuclear, puntiforme e por 

vezes homogêneo em algumas células (Figura 17).  
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Gráfico 18 -  Distribuição de células HHV-8/LANA+ na derme de lesões cutâneas 

 de sarcoma de Kaposi. (Teste estatístico - Kruskal-Wallis) 
 
       SKC,     SK-AIDS,     SK-AIDS/HAART 
 
 

 
 
 
 A distribuição do HHV-8/LANA nas diferentes células pode ser 

evidenciada no gráfico 19. 
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Gráfico 19 - Distribuição de HHV-8/LANA+ nas diferentes células.  
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5.6. Dupla-marcação dos dendrócitos dérmicos FXIIIa+ com o  

HHV-8/LANA 

 

 Através da reação imuno-histoquímica de dupla-marcação foi possível 

observar a presença do HHV-8/LANA no núcleo dos DD FXIIIa+ (Figura 18). 

 O anticorpo anti-HHV-8/LANA marcou o núcleo de células infectadas 

através da reação de imuno-peroxidase, enquanto que o anticorpo anti - 

FXIIIa+ marcou em vermelho o citoplasma do DD com a fosfatase alcalina.  

 A dupla-marcação ocorreu em 37,03% dos casos de SK. 

 

 
 

Figura 18 – Sarcoma de Kaposi cutâneo. Reação imuno-histoquímica de dupla 
marcação evidenciando o HHV-8 no núcleo (corado em marron) do 
dendrócito dérmico FXIIIa+ (corado em vermelho - →). (Reação imuno-
peroxidase/fosfatase alcalina; aumento original de 630x). 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

 As características demográficas dos pacientes deste estudo 

assemelham-se aos dados da literatura (Safai, 1984; Friedman-Kien, 1981; 

Nasti et al., 2003; Ramos da Silva et al., 2007). A maioria dos pacientes com 

SK clássico apresentou lesões nodulares, enquanto pacientes com AIDS 

tiveram predominantemente lesões em mácula e/ou pápula. O aparente 

predomínio em relação aos estágios histológicos da lesão de SK observada 

entre essas duas formas clínico-epidemiológicas, foi relatado anteriormente 

por Ramos da Silva et al. (2007). Esse achado resulta da suspeita e 

identificação precoce do SK em indivíduos com AIDS e porque os mesmos 

apresentam geralmente múltiplas lesões cutâneas. Desse modo, estes fatos 

associados aos dados clínicos dos indivíduos levam aos procedimentos que 

permitem o diagnóstico de SK-AIDS em seu estágio mais inicial. 

 O sarcoma de Kaposi vem sendo estudado por muitos anos, 

principalmente após a descoberta da infecção pelo HIV e posteriormente a 

associação com o HHV-8. Apesar do grande esforço na tentativa de 

compreender como ocorre a interação dos diversos fatores ou co-fatores na 

promoção e progressão do SK, pouco se conhece sobre a resposta imune 

“in situ” na lesão em qualquer que seja a forma clínico-epidemiológica da 

doença. Mais obscuro ainda é, se a terapia anti-retroviral combinada confere 

mudança no microambiente da lesão. 
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A infecção pelo HIV predispõe o desenvolvimento de tipos específicos 

de câncer (Aoki e Tosato, 2006).  A maioria das neoplasias que ocorrem 

durante um estado de imunodeficiência está associada às infecções 

causadas por vírus oncogênicos, como por exemplo, o HHV-8, o Epstein-

Barr vírus e o Papilomavírus humano (Aoki e Tosato, 2006). Por esta razão, 

acredita-se que a vigilância imune comprometida contra o agente viral e/ou 

as células neoplásicas contribua para a formação da lesão.  Por outro lado, o 

papel da imunodeficiência no desenvolvimento da forma clássica do SK 

merece melhor esclarecimento. O número limitado de estudos nessa 

variante clínico-epidemiológica tem proporcionado resultados controversos 

(Marining et al., 1985, Touloumi et al., 1999; Pellet et al., 2006). 

 

CCoommppoorrttaammeennttoo  ddooss  lliinnffóócciittooss  TTCCDD44++  nnaass  lleessõõeess  ddee  ssaarrccoommaa  ddee  

KKaappoossii  

 

 Os achados da presente pesquisa evidenciaram “in situ” nas lesões 

cutâneas de pacientes com SK-AIDS, uma diminuição estatisticamente 

significante no número de linfócitos T CD4+ mensurados por metodologia 

quantitativa, quando comparados aos das lesões de SKC. Esse achado 

poderia estar relacionado ao fato de que, no curso da AIDS há uma perda 

progressiva de linfócitos T CD4+ no sangue periférico, a qual é responsável 

pela disfunção imunológica (Sempere et al, 2007; Appay e Sauce, 2008). 
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Na literatura consultada encontramos o trabalho de Fiorelli et al. (1998) 

que apesar de não ter realizado análise quantitativa demonstrou a presença 

de linfócitos T CD4+ “in situ” nas lesões de SK-AIDS e SKC. 

Já está bem estabelecido que o uso da HAART promove diminuição da 

carga viral do HIV e homeostase de linfócitos T CD4+ (Carcelain et al., 2001; 

Sgadari et al., 2003). Kaufmann et al. (1999) sugerem que não só o número 

de linfócitos T CD4+ melhora, mas também sua função é ao menos 

restabelecida parcialmente em resposta ao tratamento. De fato, o restauro 

dos linfócitos T CD4+ específicos para o HIV e o HHV-8 em pacientes 

tratados com HAART associada ou não à quimioterapia foi demonstrado por 

Bihl et al. (2007). 

 A não diferença encontrada por nós, no número de linfócitos TCD4+ 

entre as lesões de SK-AIDS e SK-AIDS/HAART poderia decorrer do fato 

que, os pacientes em vigência de HAART estivessem distribuídos em bons e 

maus respondedores ao tratamento. Tal distribuição heterogênea poderia se 

refletir na concentração de linfócitos nas lesões. É possível que estudos 

posteriores comparando grupos de pacientes bons e maus respondedores 

poderiam responder a esta questão.  

 

OOss  lliinnffóócciittooss  TTCCDD88++  nnaass  lleessõõeess  ddee  ssaarrccoommaa  ddee  KKaappoossii  

 

 Na imunidade contra agentes infecciosos virais, os linfócitos T CD8+ 

representam importantes células na defesa do hospedeiro principalmente 

por possuir capacidade citótoxica (Guidotti e Chisari, 2001).  O mecanismo 
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pelo qual a resposta imune controla a replicação do HHV-8 e previne o 

desenvolvimento do SK é, ainda hoje, pouco conhecido na literatura. Como 

nas lesões de SK a maioria das células é infectada latentemente pelo HHV-8 

e o padrão de expressão desses genes é limitado, isso implica que somente 

uma pequena fração de peptídeos virais estaria disponível para ser 

reconhecida pelos linfócitos T CD8+ citotóxicos. Além do mais, o 

desenvolvimento da lesão de SKC e SK-AIDS tem sido associado à perda 

da resposta de linfócitos T CD8+ específicos contra o HHV-8 (Guihot et al., 

2006; Lambert et al., 2006). Vale enfatizar, que os linfócitos T CD8+ também 

estão envolvidos na resposta anti-tumoral, porém no SK estas células têm tal 

função prejudicada, pois o HHV8 possui estratégias de evasão imune 

representada pela “down-regulation” da expressão de MHC de classe I e de 

moléculas co-estimulatórias (Coscoy, Ganem, 2000; 2001). 

 Em nossa pesquisa, considerando que a expressão “in situ” de 

linfócitos T CD8+ nas lesões de SK foi similar nos grupos analisados, 

podemos supor que essa população celular não se correlaciona com a forma 

clínico-epidemiológica da doença, todavia são participantes da resposta 

imune no microambiente da lesão. 

 

OOss  mmaaccrróóffaaggooss  nnoo  ssííttiioo  ddaass  lleessõõeess  ddee  ssaarrccoommaa  ddee  KKaappoossii  

 

A respeito da população de macrófagos CD68+, estudos em sangue 

periférico de indivíduos com SK-AIDS demonstram diminuição da atividade 

quimiotática e fagocítica de monócitos/macrófagos ocasionada pela 
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presença do HIV (Smith et al., 1984; D’Souza e Fauci, 1999; Crowne et al., 

2003). Encontramos em nossa pesquisa número diminuído de macrófagos 

nas lesões de SK-AIDS quando comparado ao SKC e SK-AIDS/HAART. Tal 

achado deve estar refletindo a disfunção na quimiotaxia dessa população 

celular, fato que constitui uma possível explicação para seu número reduzido 

nos indivíduos com AIDS não tratados.  

 A participação dessas células na patogênese do SK tem sido 

demonstrada por outros autores (Pyakurel et al., 2004; Hussein, 2007), 

entretanto, o nosso estudo foi o primeiro a fazer uma avaliação quantitativa 

entre formas diversas de SK e demonstrar entre as mesmas, diferenças na 

população local de macrófagos.  Pioneiramente, também demonstramos que 

a HAART induz aumento do número de macrófagos nas lesões dos 

pacientes tratados quando comparados com aqueles com AIDS, isentos do 

uso de terapia anti-retroviral combinada. Além disso, o número de 

macrófagos presentes nas lesões dos pacientes com AIDS submetidos à 

terapia anti-retroviral combinada estiveram próximos dos níveis detectados 

nas lesões de SKC. Esse aspecto provavelmente diz respeito à recuperação 

imune parcial determinada pelo tratamento com HAART. 

 

CCoommppoorrttaammeennttoo  ddaass  ccéélluullaass  ddee  LLaannggeerrhhaannss  nnaass  lleessõõeess  ddee  ssaarrccoommaa  

ddee  KKaappoossii  

 

Enquanto alguns trabalhos têm reportado redução no número de 

células dendríticas tanto de origem mielóide quanto de origem plasmocitóide 
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no sangue periférico de indivíduos infectados com o HIV (Donaghy et al., 

2001; Pacanowski et al., 2001), outros demonstraram que essa diminuição 

de populações celulares de origem distinta não ocorre concomitantemente 

(Grassi et al., 1999; Soumelis et al., 2001).  

 O comportamento das células de Langerhans (um tipo particular de 

célula dendrítica de origem mielóide) no SK-AIDS foi demonstrado por 

Valcuende-Cavero et al. (1994). Esses autores empregando método semi-

quantitativo observaram número reduzido dessa população celular “in situ” 

nas lesões de SK-AIDS em relação à pele normal. 

 Em nosso trabalho, as células de Langerhans epidérmicas 

apresentaram alterações qualitativas como dendritos curtos quando 

cotejadas com os casos controles. Ao fazermos a avaliação quantitativa por 

metodologia morfométrica, verificamos que as mesmas estiveram diminuídas 

em número nas lesões de SK-AIDS quando comparadas àquelas da pele 

normal. A redução no número dessa população celular pode ser o resultado 

da influência do HIV, pois se sabe que esse retrovírus é capaz de infectar e 

se replicar no interior dessas células (Donaghy et al., 2004). Poderia também 

sua redução estar associada ao comprometimento da resposta imune vista 

nesses pacientes. Interessantemente, Bedani et al. (1997) evidenciaram “in 

situ” número diminuído das células de Langerhans em lesões de SK 

iatrogênico de pacientes que fizeram uso de ciclosporina A. Nesses 

pacientes, quando a terapia imunossupressora foi retirada, as lesões de SK 

regrediram e as células de Langerhans re-popularam na epiderme. Outras 

doenças infecciosas que comprometem o sistema imune também levam à 
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diminuição das células de Langherans no sítio das lesões como verificado 

em casos de hanseníase multibacilar (Tapia et al., 2000) e 

paracoccidiodomicose (Pagliari e Sotto, 2003). 

 O impacto da HAART sobre as células dendríticas tem sido pouco 

avaliado. Estudos referentes ao sangue periférico têm mostrado que o 

tratamento anti-retroviral recupera o número de células dendríticas 

plasmocitóides em adultos e crianças infectadas pelo HIV (Barron et al., 

2003; Donaghy et al., 2004). Desconhecemos avaliações do comportamento 

das células de Langerhans “in situ” em pacientes com SK-AIDS após o 

tratamento com HAART. 

 Nossos resultados mostraram aumento significativo do número das 

células de Langerhans epidérmicas nas lesões de SK-AIDS/HAART quando 

comparado às lesões de SK-AIDS sem tratamento. Tal dado aponta para a 

influência marcante do tratamento com HAART para induzir a re-população 

dessas células na epiderme dos pacientes em uso de terapia combinada, 

contribuindo dessa maneira para o restauro da imunovigilância cutânea.  

 Não encontramos diferenças na quantificação das células de 

Langerhans epidérmicas no SKC quando confrontado com a pele normal. 

Uma possibilidade para explicação desse dado poderia ser aquela de que 

indivíduos com SKC têm um grau de comprometimento imune de teor menos 

acentuado que aquele encontrado na AIDS e que não se refletiria de modo 

evidente na população das células de Langerhans no local das lesões.  

 Por outro lado, o aspecto semelhante dessa população de células 

dendríticas detectada entre os indivíduos normais e os com SKC, 
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sabidamente portadores do HHV8, parece apontar para a não influência 

direta deste herpesvírus no comportamento das células de Langerhans no 

local das lesões. Não temos informes da literatura para que possamos 

cotejar essa hipótese. 

 Ainda, verificamos que as células dérmicas CD1a+ em provável 

migração para apresentar antígenos aos linfócitos T “naive” nos linfonodos 

não mostraram diferenças quantitativas entre os grupos estudados e o 

controle.  

 

DDeennddrróócciittooss  ddéérrmmiiccooss  FFaattoorr  XXIIIIIIaa++  ee  ssaarrccoommaa  ddee  KKaappoossii  

  

 As células dendríticas são células apresentadoras de antígenos que 

têm capacidade para estimular as células T “naive” e iniciar a resposta 

imune adquirida (Valladeau, Saeland, 2005). As diversas funções das 

células dendríticas na regulação imune dependem da diversidade das suas 

subpopulações e linhagens, bem como da plasticidade das mesmas no 

estágio imaturo (Yong-Jen, 2001; Nestle e Nickoloff, 2007). 

 Uma população de células dendríticas analisada, no presente estudo, é 

representado pelas células dendríticas Fator XIIIa+. É sabido que essas 

células além de sua capacidade de apresentação de antígeno, também têm 

competência fagocítica, tendo como base a presença de vacúolos no seu 

citoplasma contendo melanina e hemossiderina (Headington, 1986; Cerio et 

al., 1990; Nestle et al., 1998; Pagliari e Sotto; 2002; Sotto et al., 2004). A 

localização preferencial perivascular dos dendrócitos dérmicos FXIIIa+ na 
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derme propicia sua interação com os demais elementos celulares envolvidos 

na resposta imune cutânea (células endoteliais, linfócitos T, mastócitos e o 

sangue circulando nos vasos), o que sugere sua participação na 

imunobiologia da unidade microvascular dérmica. A interação entre os DD 

FXIIIa+ e os linfócitos T promoveria a liberação pelas mesmas de citocinas, 

tais como a IL-1 e o TNF-α, que agiriam sobre as células endoteliais 

facilitando a entrada de neutrófilos e linfócitos para a derme. Nesse 

momento cabe relembrar que a estimulação de linfócitos T, componente 

chave da imunidade adaptativa, e suas características de resposta aos 

antígenos dependem dos sinais que recebem das células apresentadoras de 

antígenos (Kadowaki, 2007). A apresentação de antígenos ocorre mediante 

a diferenciação dessas células do seu estado inativo para o ativado, no 

contexto de molécula MHC-II e de sinais co-estimulatórios (Moll, 2003). 

 O papel desempenhado pelos DD FXIIIa+ no SK não está bem 

estabelecido. A esse respeito Nickoloff e Griffiths (1989b)  demonstraram 

que os DD FXIIIa+ estavam aumentados em  SKC e SK/AIDS quando 

comparados com a pele normal e estavam relacionados com focos do 

infiltrado inflamatório.  

 Em nossa casuística detectamos sinais de hipertrofia e aumento do 

número DD FXIIIa+ em relação aos casos controles, nos três grupos 

estudados em nossa pesquisa. Além disso, o aumento de tais células nos 

grupos de SK avaliados mostraram valores semelhantes quando 

quantificadas por metodologia morfométrica. Foi também observado que os 

DD FXIIIa+ apresentaram-se com prolongamentos dendriticos arborescentes 
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em todas as lesões de SK, diferenciando-se dos casos controles, o que seria 

provavelmente expressão de seu estado de ativação na resposta tecidual 

cutânea frente ao HHV-8 e/ou HIV. Os dados do presente estudo, 

interpretados em conjunto com aqueles da literatura ressaltam a participação 

dos DD FXIIIa+ na patogênese do SK.  Verificamos ainda, que seu 

comportamento foi independente da forma clínico-epidemiológica do SK, 

inclusive após o uso de terapia antiretroviral combinada. 

 Através da reação imuno-histoquímica de dupla marcação utilizando-se 

anticorpos para detecção de DD FXIIIa+ e de antígenos HHV8/LANA 

encontramos reações positivas concomitantes em 37,03% dos casos de  SK, 

independente de sua forma, uso ou não de tratamento para o HIV. A 

demonstração original da presença de material antigênico HHV-8/LANA nos 

DD FXIIIa+ evidencia seu papel de célula apresentadora de antígeno para 

esse herpesvírus.  

 Outrossim, a identificação de imuno-marcação do HHV-8/LANA nos 

núcleos dos dendrócitos dérmicos FXIIIa+ poderia sugerir as mesmas 

também como células  alvo para infecção pelo HHV8. 
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CCéélluullaass  ddeennddrrííttiiccaass  SS110000++  ee  ccéélluullaass  SS110000++  CCDD11aa--  nnoo  ssaarrccoommaa  ddee  

KKaappoossii  

 

 O marcador S100 não é uma única proteína, mas sim uma família de 

proteínas ligantes de cálcio compostas de diferentes unidades com diversas 

funções (McNutt, 1998). Está presente em núcleo e citoplasma de células de 

Schwann células gliais, melanócitos, condrócitos, adipócitos, células 

mioepiteliais e em células dendríticas apresentadoras de antígenos (Rosai J, 

2004).  

 Em relação ao sistema imune, o marcador S100 é expresso em células 

dendríticas interdigitantes, células foliculares dendríticas e células de 

Langerhans (Miettinen et al., 1987; Rosai J, 2004). 

 Na presente investigação observamos que a expressão de células 

S100+ na derme foi maior nos casos de SK que nos casos controles e não 

diferiu de modo significativo, quando foram cotejados os três grupos de SK 

entre si. Esse aspecto deve refletir o afluxo de células apresentadoras de 

antígeno para o local das lesões de SK, que poderia decorrer dos estímulos 

dos vírus HIV e/ou HHV8. 

 Um fato que nos chamou a atenção quando do processamento dos 

dados relacionados às células S100+ presentes na derme, foi a ocorrência 

das mesmas em número maior que as células de Langerhans, propriamente 

ditas, caracterizadas por seu marcador específico CD1a. Assim sendo, 

verificamos na derme uma população celular S100+ CD1a-.  O número 

dessa população celular foi obtido ao subtraírmos do total de células S100+ 
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as células que expressavam o marcador específico para células de 

Langerhans.  

Considerando os achados acima dispostos se torna necessário 

ressaltar que na derme pudemos caracterizar três tipos de células 

dendríticas com diferentes fenótipos, a saber: células CD1a+ S100+, células 

S100+ CD1a- e células FXIIIa+ S100- CD1a-. 

As células S100+ CD1a- apresentaram expressão quantitativa diversa 

quando se comparou os grupos estudados e os casos controles. Assim, 

constatamos que essa população celular compareceu em maior quantidade 

nos casos de SKC, SK-AIDS e SK-AIDS/HAART que na pele normal. Esse 

comportamento deve, portanto, refletir sua participação diferenciada como 

APC nas lesões do SK. 

 Outros estudos serão necessários para melhor definição da função das 

diferentes células dendríticas na pele, em particular das células com fenótipo 

S100+ CD1a- que poderiam ter origem mielóide e serem representantes das 

células dendríticas intersticiais (Yong-Jun, 2001). Do ponto de vista de 

procedimento imuno-histoquímico, essas células exibem o mesmo tipo de 

imuno-marcação que àquelas características da doença de Rosai-Dorfman 

(Rosai J, 2004). Além do mais, estas últimas têm intensa atividade fagocítica 

e sua proliferação até o momento não tem bem estabelecidos os seus 

fatores etiológicos determinantes (Rosai J, 2004). 
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CCiittoocciinnaass  nnoo  ssííttiioo  ddaass  lleessõõeess  ddee  ssaarrccoommaa  ddee  KKaappoossii  

 

Citocinas têm importante papel na defesa contra infecções virais, quer 

seja diretamente através da inibição da replicação viral ou de forma indireta, 

ao atuar na orientação do padrão predominante da resposta do hospedeiro 

(Asadullah et al., 2002). 

As publicações da expressão de citocinas no SK são raras e estão 

dirigidas principalmente para sua avaliação no sangue periférico ou em 

cultura de células (Touloumi et al., 1999; Pellet et al., 2006). A expressão 

das mesmas nos locais de lesão do SK é ainda mais escassa, têm sido 

evidenciadas por metodologia não quantitativa (Fiorelli et al., 1998; Barillari 

et al., 1999) e não tem sido avaliadas sob o uso de terapia antiretroviral 

combinada. 

Em pele humana com lesão de SKC, SK-AIDS e SK-AIDS/HAART 

caracterizamos e quantificamos o perfil de imuno-expressão de citocinas “in 

situ” o que nos possibilitou analisar o papel de cada uma dessas na 

patogênese da doença. 

O IFN-γ é uma citocina produzida por linfócitos T CD8+, T CD4+ e 

células “Natural killer” após estimulação antigênica e é identificada como 

citocina definidora da resposta Th1 (Guidotti e Chisari, 2001). Sua ação 

antiviral decorre da inibição da replicação de partículas virais. Atua como 

ativadora de macrófagos e no aumento da expressão de moléculas 

relacionadas ao MHC de classe I com conseqüente indução de linfócitos T 

citotóxicos (Farrar e Schreiber, 1993; Fautrel e Cherin, 2000; Yarchoan et al., 
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2007). 

Tem sido sugerido que a produção de IFN-γ na presença da infecção 

pelo HIV resulta na progressão da lesão de SK (Ensoli et al., 2001). Nessa 

mesma linha de investigação, ensaios clínicos testando a eficácia do IFN-γ 

para o tratamento do SK mostram que os pacientes tratados com essa 

citocina apresentaram piora das lesões (Krigel et al., 1985; Albrecht et al., 

1994). Por outro lado, a presença de IFN-γ nas lesões de SK em resposta a 

infecção pelo HIV e HHV-8 poderia representar um efeito paradoxal em 

relação à progressão do SK.  

Em face das informações disponíveis, o papel do IFN-γ na resposta 

imune dos pacientes com SK permanece a ser esclarecido. Da mesma 

forma a relação entre as células produtoras dessa citocina e a eliminação ou 

reativação do HHV-8 necessita ser ainda determinada por futuras 

investigações.  

Em nosso estudo observamos aumento no número de células com 

expressão de IFN-γ nas lesões de SKC e SK-AIDS/HAART em relação às 

lesões de SK-AIDS. Esse achado em contraposição aos relatos anteriores, 

poderia sustentar a hipótese de que a maior produção local dessa citocina 

estaria na realidade exercendo seu papel protetor nesses pacientes. Essa 

situação poderia explicar o comportamento menos agressivo 

respectivamente verificado no SKC (Hengge et al, a;b) e também aquele 

relatado em pacientes com SK/AIDS em uso de HAART (Nasti et al., 2003). 

Nesse sentido, especulamos se o IFN-γ poderia ser considerado como um 

marcador de melhor resposta imune no SK (Guedes et al., 2008).  
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Foi possível observar em nossa pesquisa, através de reação de dupla-

marcação para linfócitos T CD4+, TCD8+ e da citocina IFN-γ , que essas 

duas células expressaram aquela citocina. Considerando esses resultados, 

ambos TCD4 e TCD8 produzem IFN-γ, embora nós não tenhamos 

determinado qual delas contribui de maneira mais acentuada para a 

produção dessa citocina. Usando sangue de pacientes com SKC, em estudo 

“in vitro” já foi demonstrada produção de IFN-γ tanto por células T CD4+ com 

T CD8+ (Pellet et al., 2006). 

A observação de que no grupo de pacientes com SK/AIDS/HAART 

houve maior produção local de IFN-γ que nos pacientes com SK/AIDS não 

tratados mostrou que o tratamento proporcionou melhora da resposta imune 

pelas células T CD8 e/ou TCD4.   

Outra citocina avaliada em nossa investigação foi o TNF-α. 

Classicamente essa citocina é definida como pró-inflamatória, multipotencial 

atuando na ativação, recrutamento, diferenciação de células, nos 

mecanismos de apoptose, na geração dos efeitos deletérios teciduais e na 

ativação do endotélio vascular (Old, 1988; Cavaillon, 1993; Papadakis e  

Targan, 2000; Sedgwick et al. 2000).  
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Dados da literatura apontam que as citocinas pró-inflamatórias TNF-α, 

IL-1β e IL-6 estão em concentração aumentadas em pacientes com SK-AIDS 

(Ensoli et al., 1999; Sgadari et al., 2003; Feller e Lemmer, 2008). As mesmas 

atuariam favorecendo a ativação das células endoteliais, o aumento das 

moléculas de adesão, a migração de células inflamatórias para o local da 

lesão, a reativação do HHV8 e a angiogênese.  



Discussão 
 

104

A constatação da expressão semelhante de TNF-α nos três grupos de 

SK avaliados parece indicar que a expressão local dessa citocina não é 

determinada predominantemente pelo HIV, visto que valores semelhantes da 

mesma estiveram presentes no grupo de SKC. Como corolário, deve-se 

considerar a contribuição do HHV-8 na indução de TNF-α no microambiente 

do SK.  

É sabido que a citocina IL-1 aumenta a ativação, maturação e migração 

das DCs, assim induzindo a resposta imune adaptativa (Belardelli et al., 

1989; Jonuleit et al., 1996). Assim sendo, a IL-1 é considerada como uma 

citocina importante para o desenvolvimento da imunidade protetora anti-

tumoral (Belardelli e Ferrantini, 2002). Essa citocina é descrita na literatura 

como intensamente inflamatória onde são estreitos os limites entre os seus 

efeitos benéficos e a toxicidade (Dinarello, 1996). 

Nos pacientes do nosso estudo que foram tratados com HAART 

detectamos uma maior expressão de IL-1β nas lesões de SK quando 

comparados com sua expressão nos pacientes não tratados. Por outro lado, 

o comportamento análogo da expressão de IL-1β em lesões de SKC e SK-

AIDS/HAART poderia indicar estar essa citocina relacionada a um grau 

menor de agressividade da lesão em comparação com o SK-AIDS. 
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Observamos que o aumento da IL-1β constatada nos pacientes em uso 

de HAART esteve associado a maior expressão local de IFN-γ, maior 

número de células de Langerhans e de macrófagos, fatos estes indicativos 

de melhora da resposta imune conferida pelo tratamento. Supomos, assim, 

que a demonstração de valores mais elevados de IL-1β nos pacientes em 
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uso de HAART represente um elemento relevante a ser considerado. Novas 

pesquisas precisariam ser desenvolvidas tendo como foco a possível 

utilização da IL-1β como adjuvante de estratégias para o tratamento do SK. 

 A IL-6 é uma citocina pluripotente sendo considerada a maior 

mediadora da resposta inflamatória aguda, com indução de síntese de 

proteínas de fase aguda e de anticorpos. Tem papel na diferenciação de 

linfócitos B, de macrófagos, de células Th 17, de células CD34+, na ativação 

de NK e de linfócitos T citotóxicos.  

 Já foi demonstrado em humanos que a IL-6 está presente nas lesões 

de SKC e SK-AIDS (Fiorelli et al., 1998; Ensoli et al., 2001). Estudos 

experimentais têm evidenciado que a IL-6 induz as células endoteliais a 

adquirirem o fenótipo e funções de células fusiformes e promovem 

angiogênese (Fiorelli et al., 1998; Barillari et al., 1999). 

Desconhecemos estudos que avaliem a expressão de IL-6 em 

pacientes submetidos à terapia antiretroviral combinada. 

Quando comparamos a participação de IL-6 nas lesões de SKC, SK-

AIDS e SK-AIDS/HAART verificamos que a expressão dessa citocina, 

embora detectada nos três grupos de SK, não mostrou diferença significativa 

entre os mesmos.  

A IL-6 presente nas lesões pode estar exercendo seu papel no 

desenvolvimento do SK através de suas ações angiogênica, indutora de 

diferenciação para células fusiformes e de reativação do HHV8. No SK a 

expressão de IL-6 parece ser independente do grau de comprometimento 

imune do paciente.   
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 A citocina considerada de padrão Th2, avaliada em nosso estudo foi a 

IL-4. A mesma atua como uma citocina pleiotrópica capaz de influenciar a 

diferenciação de células T, sendo sua secreção inicial responsável pela 

polarização para uma resposta imune tipo Th2. Essa citocina media a 

ativação e recrutamento do mastócitos, estimula a produção de anticorpos 

IgE através da diferenciação de células B. Adicionalmente, tem comprovado 

efeito inibitório na produção das citocinas pró-inflamatórias,  é capaz de inibir 

a atividade citotóxica de macrófagos e a produção de NO. Essa citocina 

ainda predispõe a proliferação de células endoteliais e de fibroblastos, 

possuindo importante ação citotóxica contra tumores.  

 Os pacientes com SKC, SK-AIDS e SK/AIDS/HAART mostraram 

expressão de IL-4 no local das lesões, todavia, não houve diferenças 

significativas quanto a sua expressão entre os grupos. A identificação de 

IL-4 fazendo parte do microambiente inflamatório do SK seria, portanto, a 

representação local de uma resposta de tipo Th2 paralela e que reflete o 

comprometimento imune de base desses pacientes.   

É sabido que pacientes com AIDS apresentam expressão 

predominante de IL-4 no sangue periférico e também “in situ” nos tecidos 

(Becker, 2004). Observamos, entretanto que no microambiente das lesões 

de SK ocorreu uma situação diversa daquela descrita no sangue periférico, 

pois verificamos haver nas lesões expressão concomitante de citocinas de 

padrão Th1. 

Por outro lado, devemos ressaltar ainda que os pacientes com SKC 

apresentaram o mesmo padrão de expressão local de citocinas que os 

 
Tese de Doutorado – Fernanda Guedes Luiz 

 
 



Discussão 
 

107

indivíduos com SK-AIDS. Esse fato poderia sinalizar para o possível papel 

do HHV-8 no estabelecimento da resposta citocínica local. 

 

EExxpprreessssããoo  ddoo  HHHHVV--88//LLAANNAA  nnoo  ssííttiioo  ddaass  lleessõõeess  ddee  ssaarrccoommaa  ddee  

KKaappoossii  

 

A infecção pelo HHV-8 é necessária, mas não suficiente para o 

desenvolvimento do SK, independente da forma clínico-epidemiológica da 

doença (Ensoli et al., 2001; Hengge et al.a, 2002). Apesar do grande número 

de estudos em relação ao HHV-8, o papel desse herpesvírus na patogênese 

do SK não está ainda totalmente esclarecido (Ganem, 2006; Pyakurel et al., 

2007). 

Estudos têm demonstrado que altos níveis de HHV-8 nas células 

mononucleares do sangue periférico que se correlacionam com o grau de 

imunossupressão apresentado pelos pacientes e com a progressão da lesão 

de SK. Os autores sugerem, então, que a alta carga viral do HHV-8 seria 

decorrente da diminuição da imunovigilância (Pellet et al., 2001; Pellet et al., 

2002). O estudo mais recente sobre a associação da carga viral do HHV-8 e 

a progressão das lesões de SK-AIDS foi publicado por Nsubuga et al. (2008) 

os quais demonstraram que o aparecimento de novas lesões ocorreu 

concomitante o aumento da carga viral no sangue. 

Pugliese et al., (2002) observaram no sangue de indivíduos co-

infectados HIV e HHV-8 que o grau de células positivas para o HHV-8 estava 

associado com a produção diminuída de IL-18.  
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 Em nosso estudo através de avaliação quantitativa pudemos observar 

que as lesões de SKC apresentaram maior densidade de células infectadas 

pelo HHV-8/LANA quando comparadas às lesões de SK-AIDS e SK-

AIDS/HAART. Esse dado poderia sugerir que a maior densidade de células 

infectadas pelo HHV8/LANA não estaria associada ao quadro de maior 

agressividade do sarcoma de Kaposi. Poder-se-ia ainda supor que a 

promoção do SKC em contraposição ao SK/AIDS poderia estar relacionada 

à alta virulência ou à maior densidade da expressão do HHV8 no tecido. 

O resultado da alta expressão do HHV-8/LANA “in situ” nas lesões de 

SKC corrobora um recente estudo, o qual mostrou que a progressão do SKC 

esteve associada ao aumento da carga viral do HHV-8 no soro (Pellet et al., 

2006). 

Foi também possível detectar em nossa avaliação que apenas dois 

casos de SK-AIDS/HAART foram negativos para o marcador LANA do HHV-

8. Uma probabilidade seria que tal fato ocorreu em virtude de fixação 

inadequada do fragmento do tecido. 

Em decorrência da HAART já foi demonstrado redução da incidência de 

casos de SK-AIDS assim como regressão parcial ou completa das lesões 

após o uso dessa terapia associada ou não à quimioterapia específica para 

o SK (Bihl et al., 2007; Nguyen et al., 2008).  

Nosso estudo demonstrou que o uso de HAART determina diferenças 

marcantes no microambiente da lesão cutânea do SKC e SK associado a 

AIDS. Desse modo, possivelmente as diferenças quantitativas fenotípicas e 

citocínicas verificadas no sítio das lesões refletem um comportamento que 
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se relaciona a um padrão de melhor resposta imune, em especial nos 

indivíduos tratados com HAART.  

A melhor compreensão da imunopatogênese do SK permitirá ao meio 

científico buscar novas opções terapêuticas para esse tumor que continua a 

ser o mais prevalente em indivíduos com AIDS.  

Considerando-se os resultados da presente pesquisa pôde-se integrar 

o perfil da resposta imune tecidual “in situ” nos diferentes grupos de SK 

conforme demonstrado na página 109. 
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RReessppoossttaa  tteecciidduuaall  ““iinn  ssiittuu””  eemm  lleessõõeess  ddee  

ssaarrccoommaa  ddee  KKaappoossii  
 

 

 

Fernanda Guedes Luiz 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

1- Nas lesões teciduais “in situ” de sarcoma de Kaposi associada à AIDS 

ocorre diminuição da população de linfócitos TCD4+ quando comparada à 

observada no sarcoma de Kaposi clássico, o que deve refletir a severidade 

da imunodeficiência causada pelo HIV.  

 

2- Não foi detectada diferença no número de linfócitos TCD8+ “in situ” nas 

lesões cutâneas de sarcoma de Kaposi clássico e de sarcoma de Kaposi 

associado à AIDS submetidos ou não ao tratamento com HAART, indicando 

que essa população celular não se correlaciona com as respectivas formas 

clínico-epidemiológicas. 

 

3- A população de macrófagos quantificada nas lesões de sarcoma de 

Kaposi clássico é maior que aquela observada no sarcoma de Kaposi 

associada à AIDS. Por outro lado, a terapia anti-retroviral combinada levou 

ao aumento dessas células nas lesões aproximando-as dos níveis 

encontrados no sarcoma de Kaposi clássico, provavelmente devido a 

recuperação imune parcial determinada pelo tratamento com HAART. 
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4- A avaliação quantitativa e qualitativa das células de Langerhans da 

epiderme nos pacientes com sarcoma de Kaposi clássico e nos controles 

normais não evidenciou diferença significativa, provavelmente revelando que 

o HHV8 não estaria influenciando diretamente o comportamento dessas 

células nos locais das lesões.  

 

5- No local das lesões do sarcoma de Kaposi associado a AIDS verificaram-

se alterações qualitativas acompanhadas de diminuição significativa das 

células de Langerhans da epiderme. Verificou-se ainda que o uso da terapia 

anti-retroviral combinada induz restauro e repopulação das células de 

Langerhans da epiderme. 

 

6- A demonstração de hipertrofia e hiperplasia dos dendrócitos dérmicos 

FXIIIa+ nos diferentes sarcoma de Kaposi estudados quando comparados à 

sua expressão na pele normal aponta para a sua participação na 

imunopatogênese das lesões do sarcoma de Kaposi, independente da sua 

respectiva forma clínico-epidemiológica, inclusive após o uso de terapia 

antiretroviral combinada. 

 

7- Comprovou-se originalmente que os dendrócitos dérmicos FXIIIa+ 

apresentam antígeno HHV8/LANA, fato observado através da reação imuno-

histoquímica de dupla-marcação. Outrossim, a identificação de imuno-

marcação do HHV8/LANA nos núcleos dos dendrócitos dérmicos FXIIIa+ 

poderia  sugerir  as mesmas como células  alvo para infecção pelo HHV8. 
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8- A apresentação de antígenos aferida pela expressão de células S100+ 

mostrou-se aumentada no sítio das lesões de sarcoma de Kaposi, cujo 

aumento é mantido nas mesmas proporções quando se considera o 

sarcoma de Kaposi clássico e associado a AIDS, tratado ou não com a 

terapia anti-retroviral combinada. 

 

9- A partir da análise comparativa da população de células dendríticas 

S100+ e CD1a+ presentes na derme pudemos identificar um contingente 

particular de células S100+ CD1a  que estiveram aumentadas no sarcoma 

de Kaposi clássico e associado a AIDS (tratados ou não). Essas células 

diferem das células de Langerhans por não apresentar seu marcador 

específico e podem estar envolvidas na imunopatogênese do sarcoma de 

Kaposi, entretanto seu verdadeiro papel ainda necessitará ser definido. 

 

10- A expressão local de IFN-γ nas lesões de pacientes com sarcoma de 

Kaposi clássico e no sarcoma de Kaposi associado à AIDS tratado com 

HAART é maior que aquela verificada nos pacientes AIDS. Assim sendo, a 

expressão dessa citocina nas lesões deve ser considerada como um 

indicador de resposta imune mais eficaz. 

 

11- O comportamento similar da expressão “in situ” de TNF-α e IL-6 nos três 

grupos de sarcoma de Kaposi (clássico, associado a AIDS e associado a 

AIDS e tratado com HAART) deve refletir seu papel imunopatogênico 

(reativação do HHV-8, proliferação das células endoteliais, aumento das 
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moléculas de adesão endotelial, ação angiogênica), independente do grau 

de comprometimento imune do paciente. 

 

12- A maior expressão de IL-1β verificada no sarcoma de Kaposi clássico e 

SK-AIDS/HAART quando comparada àquela evidenciada nas lesões do 

sarcoma de Kaposi/AIDS pode estar relacionada ao efeito anti-tumoral dessa 

citocina, que seria expressa em menor quantidade nos casos mais 

agressivos do tumor.  

 

13- Nas lesões de sarcoma de Kaposi, apesar da demonstração de 

expressão local de IFN-γ ocorreu concomitantemente expressão de IL-4 cuja 

quantificação foi similar nos três grupos de sarcoma estudados. A 

identificação de IL-4 estaria, portanto relacionada a uma resposta de tipo 

Th2 paralela que reflete o comprometimento imune de base dos pacientes. 

 

14- A expressão aumentada do número de células HHV-8/LANA nas lesões 

de SK clássico comparado àquele das lesões de SK-AIDS, independente da 

HAART, poderia sugerir que a maior densidade de células infectadas pelo 

HHV8/LANA não estaria associada ao quadro de maior agressividade do 

sarcoma de Kaposi. 
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ANEXO A – Aprovação da Comissão de Ética 
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ANEXO B – Análise quantitativa de células inflamatórias 

 

 
Número de células por mm2 em lesões de sarcoma de Kaposi clássico 
 
Casos LT 

CD4+ 
LT 

CD8+ 
M 

CD68+
CL CD1a+ 

epidérmicas
CD1a+ 

dérmicas
S100+ 

dérmicas
S100+ CD1a- 

dérmicas 
DD 

FXIIIa+ 
1 366,2 49,8 120,9 0,0156 0 161,8 161,8 172,4 
2 199,1 23,1 24,9 0,0770 0 94,2 94,2 17,8 
3 302,2 24,9 1,8 0,0360 1,8 76,4 74,6 87,1 
4 168,9 328,9 19,5 0,1147 0 1,8 1,8 92,4 
5 37,3 163,5 72,9 0,0616 0 46,2 46,2 94,2 
6 302,2 170,7 33,8 0,1334 5,3 48,0 42,7 145,8 
7 184,9 65,8 76,4 0,0160 0 87,1 87,1 94,2 
8 359,1 295,1 199,1 0,2246 5,3 71,1 65,8 103,1 
9 58,7 85,3 122,7 0,0962 0 10,7 10,7 279,1 
10 427,0 23,1 0 0,2203 0 5,3 5,3 39,1 
11 337,8 346,7 58,7 0,1697 7,1 39,1 32,0 101,3 

 
LT = Linfócitos T M = Macrófagos      CL = Células de Langerhans      DD = Dendrócitos dérmicos  

 

 

Número de células por mm2 em lesões de sarcoma de Kaposi 
associado à AIDS 
 
Casos LT 

CD4+ 
LT 

CD8+ 
M 

CD68+
CL CD1a+ 

epidérmicas
CD1a+ 

dérmicas
S100+ 

dérmicas
S100+ CD1a- 

dérmicas 
DD 

FXIIIa+ 
67,5 58,7 10,7 0 0 0 0 0 

2 224,0 192,0 0 0,0020 0 106,7 106,7 71,1 
3 231,0 229,3 8,0 0,0475 0 113,8 113,8 53,3 
4 3,6 906,7 40,9 0,0068 0 104,9 104,9 236,4 
5 3,6 56,9 17,8 0,0433 0 26,7 26,7 19,5 
6 7,1 7,1 1,8 0,0354 0 5,3 5,3 7,1 
7 8,9 46,2 7,1 0,0120 0 44,4 44,4 42,7 
8 24,9 382,2 3,5 0,0428 0 8,9 8,9 71,1 
9 28,4 90,7 14,2 0,0239 1,8 16,0 14,2 51,5 

10 69,3 483,5 10,7 0,0669 0 10,7 10,7 80,0 
11 46,2 225,8 5,3 0,0222 0 12,4 12,4 40,9 
12 17,8 158,2 0 0,0156 0 32,0 32,0 81,8 
13 35,5 21,3 5,3 0,0134 0 62,2 62,2 184,9 
14 51,5 104,9 14,2 0,0191 0 14,2 14,2 147,5 
15 367,7 997,3 5,3 0,0603 5,3 74,7 69,4 104,9 
16 115,6 1257,0 21,3 0,1535 3,5 80,0 76,5 174,2 
17 30,2 208,0 62,2 0,0265 0 8,9 8,9 222,2 
18 112,0 316,4 60,4 0,0737 0 37,3 37,3 23,1 
19 67,5 202,7 0 0,0265 0 26,7 26,7 48,0 
20 19,5 284,4 48,0 0,0931 1,8 28,4 26,6 149,3 
21 60,0 360,0 10,7 0,0831 7,1 19,5 12,4 35,5 
22 33,8 165,3 17,8 0,0382 0 5,3 5,3 87,1 

1 

 
LT = Linfócitos T M = Macrófagos CL = Células de Langerhans  DD = Dendrócitos dérmicos 
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Número de células por mm2 em lesões de sarcoma de Kaposi 
associado à AIDS/HAART 
 
Casos LT 

CD4+ 
LT 

CD8+ 
M 

CD68+
CL CD1a+ 

epidérmicas
CD1a+ 

dérmicas
S100+ 

dérmicas
S100+ CD1a- 

dérmicas 
DD 

FXIIIa+ 
1 144,0 318,2 81,8 0,1130 0 26,7 26,7 67,3 
2 307,5 744,9 62,2 0,1506 1,8 56,9 55,1 94,2 
3 56,9 216,9 1,8 0,1464 3,5 5,3 1,8 122,7 
4 174,2 1326,0 26,7 0,0880 7,1 46,2 39,1 199,1 
5 16,0 152,9 49,8 0,1573 0 3,5 3,5 279,1 
6 8,9 309,3 32,0 0,1181 0 5,3 5,3 51,5 
7 60,4 40,9 1,8 0,0551 0 5,3 5,3 21,3 
8 302,2 236,4 154,7 0,0191 0 16,0 16,0 197,3 
9 48,0 448,0 46,2 0,0790 5,3 44,4 39,1 184,9 
10 567,1 229,0 37,3 0,1536 0 28,4 28,4 101,3 
11 7,1 238,2 17,8 0,0092 0 5,3 5,3 24,9 
12 445,5 554,7 76,4 0,1502 0 19,5 19,5 76,4 
13 263,0 135,1 10,7 0,1814 0 17,8 17,8 17,8 
14 10,7 49,8 1,8 0,0970 0 5,3 5,3 0 
15 103,1 220,4 67,3 0,1884 12,4 16,0 3,6 0 
16 146,0 144,0 1,8 0,1429 1,8 78,2 76,4 14,2 
17 208,0 856,9 183,1 0,0520 1,8 46,2 44,4 78,9 
18 12,4 112,0 60,4 0,1772 0 1,8 1,8 56,9 
19 56,9 90,7 72,9 0,0307 3,5 1,8 1,7 72,9 
20 62,2 216,9 17,8 0,0692 0 10,7 10,7 10,7 
21 56,9 154,7 48,0 0,0208 1,8 12,4 10,6 48,0 
22 76,4 35,5 1,7 0,0328 0 1,8 1,8 42,7 
23 117,3 225,8 67,5 0,0726 0 28,4 28,4 101,3 

 
LT = Linfócitos T M = Macrófagos CL = Células de Langerhans  DD = Dendrócitos dérmicos 

 
 
 
 
 
Número de células por mm2 na pele normal 
 
Casos CL CD1a+ 

epidérmicas 
CD1a+ 

dérmicas 
S100+ 

dérmicas 
S100+ CD1a- 

dérmicas 
DD FXIIIa+ 

1 0,2474 1,8 1,8 0 43,6 
2 0,0597 3,5 7,1 3,6 9,6 
3 0,2230 0 8,9 8,9 32,0 
4 0,1028 5,3 5,3 0 30,9 
5 0,0815 0 0 0 21,3 
6 0,1014 0 0 0 25,6 
7 0,0325 0 0 0 0 
8 0,0678 3,5 16,0 12,5 8,5 
9 0,1691 0 0 0 1,8 

10 0,0970 0 0 0 0 
 
CL = Células de Langerhans      DD = Dendrócitos dérmicos 
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ANEXO C – Análise quantitativa de células com expressão de 
citocinas e do HHV-8 

 
 
 
Número de células com expressão de citocinas e do HHV-8 por mm2 em 
lesões de sarcoma de Kaposi clássico 
 
Casos IFN-γ TNF-α IL-1β IL-4 IL-6 HHV8/LANA 

1 3,5 1,8 3,5 0 0 560,0 
2 19,5 1,8 1,8 0 0 1233,8 
3 10,7 8,9 0 3,5 0 154,7 
4 0 28,4 0 10,7 17,8 154,7 
5 12,4 10,7 0 3,5 12,4 462,2 
6 21,3 17,8 19,5 1,8 3,5 1050,0 
7 3,5 76,4 16,0 16,0 12,4 316,4 
8 7,1 5,3 1,8 19,5 1,8 1880,9 
9 23,1 8,9 0 5,3 16,0 2469,3 
10 40,9 1,8 3,5 5,3 19,5 35,5 
11 19,5 10,7 5,3 8,9 3,5 248,9 

 

 

 
 
 
Número de células com expressão de citocinas e do HHV-8 por mm2 em 
lesões de sarcoma de Kaposi associado à AIDS 
 
Casos IFN-γ TNF-α IL-1β IL-4 IL-6 HHV8/LANA 

1 0 1,8 0 12,4 56,0 423,1 
2 1,8 0 0 0 0 30,2 
3 8,9 24,9 0 0 10,7 3,5 
4 0 23,1 0 0 0 40,9 
5 1,8 7,1 0 0 23,1 3,5 
6 16,0 1,8 0 7,1 0 381,3 
7 0 7,1 0 16,0 40,9 1,8 
8 1,8 1,8 0 8,9 8,9 12,4 
9 3,5 7,1 0 1,8 1,8 30,2 
10 0 5,3 3,5 16,0 0 32,0 
11 1,8 7,1 0 3,5 12,4 65,8 
12 5,3 5,3 0 3,5 1,8 88,9 
13 3,5 3,5 0 3,5 30,2 0 
14 5,3 8,9 0 0 26,7 26,7 
15 3,5 10,7 0 1,8 16,0 69,3 
16 14,2 42,7 3,5 12,4 8,9 122,7 
17 10,7 0 0 3,5 49,9 263,1 
18 0 33,8 0 5,3 3,5 18,3 
19 0 21,3 0 3,5 0 19,5 
20 8,9 5,3 0 5,3 19,5 8,9 
21 1,8 6 0 10,7 1,8 67,5 
22 21,3 10,7 3,5 1,8 14,2 10,7 
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Número de células com expressão de citocinas e do HHV-8 por mm2 em 
lesões de sarcoma de Kaposi associado à AIDS/HAART 
 
Casos IFN-γ TNF-α IL-1β IL-4 IL-6 HHV8/LANA 

1 10,7 5,3 17,8 23,1 12,4 48,0 
2 1,8 3,5 7,1 7,1 5,3 0 
3 7,1 7,1 0 1,8 19,5 7,1 
4 14,2 44,4 7,1 26,7 8,9 87,1 
5 17,8 39,1 3,5 8,9 7,1 414,0 
6 5,3 16,0 5,3 1,8 3,5 113,8 
7 53,3 32,0 0 1,8 24,9 44,4 
8 33,8 0 5,3 1,8 40,9 218,7 
9 42,7 12,4 35,5 0 1,8 74,7 
10 12,4 19,5 0 17,8 19,5 1,8 
11 7,1 1,8 0 1,8 49,8 28,4 
12 14,2 32,0 1,8 7,1 3,5 65,8 
13 3,5 24,9 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 3,5 0 
15 8,9 0 17,8 10,7 1,8 0 
16 7,1 21,3 8,9 1,8 1,8 0 
17 8,9 24,9 16,0 39,1 10,7 2113,8 
18 16,0 5,3 10,7 0 8,9 10,7 
19 17,8 60,4 5,3 3,5 5,3 2026,7 
20 0 0 0 1,8 21,3 273,8 
21 14,2 1,8 0 1,8 1,8 199,1 
22 17,8 24,9 1,8 0 42,7 97,8 
23 40,9 65,8 3,5 1,8 0 12,4 
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ANEXO D – Dados estatísticos de células inflamatórias e 
células HHV8-LANA+ 

 
 
 
 
Comparação do número de linfócitos T CD4+/mm2 em lesões cutâneas de sarcoma 
de Kaposi  

 
 

Grupos 
Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
249,40 ± 128,50 
 37,30 – 427,00 

302,20 

 
 

     1 x 2 x 3       * p = 0,0022 
 

 
2. SK-AIDS (22) 

 
73,89 ± 90,61 
3,60 – 367,70 

40,85 

 1 x 2           ** p<0,01 
 1 x 3           ** p>0,05 
 2 x 3           ** p>0,05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

 
141,30 ± 148,00 

7,10 – 567,10 
76,40 

 

     

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
 
 
 
Comparação do número de linfócitos T CD8+/mm2 nas lesões cutâneas de sarcoma 
de Kaposi 
 

 
Grupos 

Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
143,40 ± 126,90 
23,10 – 346,70 

85,30 

 
 

       1 x 2 x 3      * p = 0,1987 

 
2. SK-AIDS (22) 

 
307,00 ± 332,30 
7,10 – 1257,00 

205,40 

   
  1 x 2           ** p>0,05 
  1 x 3           ** p>0,05 
  2 x 3           ** p>0,05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

 
306,80 ± 305,90 
35,50 – 1326,00 

220,40 

         

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
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Comparação do número de macrófagos CD68+/mm2 nas lesões cutâneas de 
sarcoma de Kaposi 

 
 

Grupos 
Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
66,43 ± 61,25 
0,00 – 199,10 

58,70 

 
 

       1 x 2 x 3      * p = 0,0073 

 
2. SK-AIDS (22) 

 
16,60 ± 18,87 
0,00 – 62,20 

10,70 

 
  1 x 2           ** p<0,05 
 1 x 3           ** p>0,05 

   2 x 3           ** p<0,05 
 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

 
48,76 ± 46,72 
1,70 – 183,10 

46,20 
 

         

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
 
 
 
 
 
Comparação do número de células de Langerhans/fração de área epidérmica nas 
lesões cutâneas de sarcoma de Kaposi 

 
 

Grupos 
Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

  
0,1059 ± 0,0749  
0,0156 – 0,2246  

0,0962 

 
 

       1 x 2 x 3 x 4      * p =0,0007  

 
2. SK-AIDS (22) 

  
0,0412 ± 0,0362  
0,0000 – 0,1535  

0,0310 

  
  1 x 2           ** p<0,05 
 1 x 3           ** p>0,05 

   2 x 3           ** p<0,01 
 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

  
0,1002 ± 0,0577 
 0,0092 – 0,1884  

0,0970 

         

 
4. Controle (10) 

 
0,1182 ± 0,0714 
0,0325 – 0,2474 

0,0992  

 
 1 x 4        ** p>0,05 

  2 x 4         ** p<0,01 
 3 x 4        ** p>0,05 

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
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Comparação do número de células dérmicas CD1a+/mm2 nas lesões cutâneas de 
sarcoma de Kaposi 

 
 

Grupos 
Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

  
1,77 ±  2,74  
0,00 – 7,10  

0,00 

 
 

       1 x 2 x 3 x 4      * p =0,6340  

 
2. SK-AIDS (22) 

  
0,89 ±  1,95  
0,00 – 7,10  

0,00 

  
  1 x 2           ** p>0,05 
  1 x 3           ** p>0,05 
  2 x 3           ** p>0,05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

  
1,85 ±  3,22 
0,00 – 12,40  

0,00 

         

 
4. Controle (10) 

 
1,41 ±  2,00 
0,00 – 5,30 

0,00  

 
 1 x 4        ** p>0,05 
 2 x 4        ** p>0,05 
 3 x 4        ** p>0,05 

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 

 
 
 
 
Comparação do número de dendrócitos dérmicos FXIIIa+/mm2 nas lesões cutâneas 
de Sarcoma de Kaposi  

 
 

Grupos 
Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 
 

 
111,50 ± 69,81  
 17,80 – 279,10 

94,20 

 
 

  1 x 2 x 3 x 4      * p = 0,0015 

 
2. SK-AIDS (22) 
 
 

 
87,82 ± 68,82  
0,00 – 236,40  

71,10 

 
1 x 2           ** p>0.05 
1 x 3           ** p>0.05 
2 x 3           ** p>0.05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

 
81,02 ± 73,16  
 0,00 – 279,10  

67,30 

              

 
4. Controle (10) 

 
17,33 ± 15,48 
0,00 – 43,60 

15,47  

 
1 x 4           ** p<0,01 
2 x 4           ** p<0,01 
3 x 4           ** p<0,05 

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
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Comparação do número de células dérmicas S100+/mm2 nas lesões cutâneas de 
sarcoma de Kaposi 

 
 

Grupos 
Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
58,34 ±  47,13 
1,80 – 161,80 

48,00 

 
 

       1 x 2 x 3 x 4      * p = 0,0002 

 
2. SK-AIDS (22) 

   
38,14 ±  35,94  
 0,00 – 113,8  

26,70 

  
  1 x 2           ** p>0,05 
  1 x 3           ** p>0,05 
  2 x 3           ** p>0,05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

  
21,32 ± 20,43  
 1,80 – 78,20 

16,00 

         

 
4. Controle (10) 

 
3,91 ±  5,42 
0,00 – 16,00 

0,90  

 
   1 x 4           ** p<0,001 
  2 x 4           ** p<0,01 
  3 x 4           ** p<0,05 

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
 
 
 
 
Comparação do número de células dérmicas S100+CD1a-/mm2 nas lesões cutâneas 
de sarcoma de Kaposi 

 
 

Grupos 
Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
56,56 ±  47,40 
1,80 – 161,80 

46,20 

 
 

       1 x 2 x 3 x 4      * p <0,0001 

 
2. SK-AIDS (22) 

   
37,25 ±  35,80 
 0,00 – 113,8  

26,65 

  
  1 x 2           ** p>0,05 
  1 x 3           ** p>0,05 
  2 x 3           ** p>0,05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

  
19,47 ±  20,05 
 1,80 – 76,40 

10,70 

         

 
4. Controle (10) 

 
2,5 ±  4,54 

0,00 – 12,50 
0  

 
  1 x 4           ** p<0,001 
  2 x 4           ** p<0,001 

3 x 4           ** p<0,05 
 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
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Comparação do número de células positivas para HHV8-LANA/mm2 nas lesões 
cutâneas de sarcoma de Kaposi 
 

 
Grupos 

Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
778,80 ± 795,40 
35,50 – 2469,00 

462,20 

 
 

       1 x 2 x 3      * p = 0,0006 

 
2. SK-AIDS (22) 

 
78,20 ± 119,90 
0,00 – 423,10 

30,20 

 
                 1 x 2          ** p<0,001 

                  1 x 3           ** p<0,01 
                  2 x 3           ** p>0,05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

 
278,0 ± 605,5 

0,00 – 2114,00 
65,8 

        

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
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ANEXO E – Dados estatísticos das células com expressão de 
citocinas 

 
 
Comparação do número de células com expressão de IFN-γ/mm2 nas lesões 
cutâneas de sarcoma de Kaposi  

  
 

Grupos 
Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
14,68 ± 11,80 
0,00 – 40,90 

12,40 

 
 

       1 x 2 x 3      * p = 0,0023 

 
2. SK-AIDS (22) 

 
5,01 ± 5,95 

0,00 – 21,30 
2,65 

   
  1 x 2           ** p<0,05 
  1 x 3           ** p>0,05 
  2 x 3           ** p<0,01 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

 
15,46 ± 14,17 
0,00 – 53,30 

12,40 

         

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 

 
 
 
 
 
Comparação do número de células com expressão de TNF-α/mm2 nas lesões 
cutâneas de sarcoma de Kaposi  

 
 

Grupos 
Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
15,68± 21,63 
1,80 – 76,40 

8,90 

 
 

       1 x 2 x 3      * p = 0,5551 

 
2. SK-AIDS (22) 

 
10,70 ± 11,36 
0,00 – 42,70 

7,10 

 
  1 x 2           ** p>0,05 
  1 x 3           ** p>0,05        
  2 x 3           ** p>0,05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

 
19,23 ± 19,36 
0,00 – 65,80 

16,00 

 

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
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Comparação do número de células com expressão de IL-1β/mm2 nas lesões 
cutâneas de sarcoma de Kaposi 
 

 
Grupos 

Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
4,67 ± 6,75 

0,00 – 19,50 
1,80 

 
 

       1 x 2 x 3      * p = 0,0007 

 
2. SK-AIDS (22) 

 
0,48 ± 1,23 
0,00 – 3,50 

0 

 
  1 x 2           ** p<0,05  
  1 x 3           ** p>0,05        
   2 x 3           ** p<0,05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

 
6,41 ± 8,57 

0,00 – 35,50 
3,50 

 

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
*Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparação do número de células com expressão de IL-4/mm2 nas lesões 
cutâneas de sarcoma de Kaposi 
 

 
Grupos 

Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
6,77 ± 6,40 

0,00  – 19,50 
5,30 

 
 

       1 x 2 x 3      * p = 0,6716 

 
2. SK-AIDS (22) 

 
5,32 ± 5,20 

0,00 – 16,00 
3,50 

 
  1 x 2           ** p>0,05 
  1 x 3           ** p>0,05        
  2 x 3           ** p>0,05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

 
6,97 ± 10,25 
0,00 – 39,10 

1,8 

 

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
*Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
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Comparação do número de células com expressão de IL-6/mm2 nas lesões 
cutâneas de sarcoma de Kaposi  
 

 
Grupos 

Média ± DP 
Variância 
Mediana 

 
Comparação entre os grupos 

 
1. SKC (11) 
 

 
7,90 ± 7,76 

0,00 – 19,50 
3,50 

 
 

       1 x 2 x 3      * p = 0,6527 

 
2. SK-AIDS (22) 

 
16,97 ± 24,88 
0,00 – 112,00 

9,80 

 
 1 x 2           ** p>0,05 
 1 x 3           ** p>0,05        
 2 x 3           ** p>0,05 

 
3. SK-AIDS/HAART (23) 

 
12,82 ± 14,48 
0,00 – 49,80 

7,10 

 

 

SKC – sarcoma de Kaposi clássico; SK-AIDS – sarcoma de Kaposi associado à AIDS; SK-AIDS/HAART – sarcoma 
de Kaposi associado à AIDS com HAART. 
* Teste de Kruskal-Wallis; ** Teste de comparação múltipla de Dunn 
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