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RESUMO 

 

TEIXEIRA, LR. Macrófagos M1 e M2 e sua relação com a angiogênese em 

carcinomas espinocelulares orais afetando pacientes jovens e idosos. Ribeirão 

Preto, 2019. 74p. [Dissertação de mestrado]. Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, São Paulo. 

 
O carcinoma espinocelular oral (CECO) corresponde a aproximadamente 95% das 

neoplasias malignas que acometem a cavidade oral. Os fatores de risco clássicos 

incluem o tabagismo e etilismo; no entanto, as disfunções do sistema imune em 

decorrência do envelhecimento (imunossenescência) na patogênese do CECO são 

muito pouco estudadas. Análises comparativas vêm sendo feitas para melhor 

caracterização do perfil de pacientes jovens e idosos acometidos pelo CECO, o qual 

permanece ainda controverso. Dentre as células imunes, os macrófagos parecem ter 

um papel fundamental no microambiente tumoral de diversas neoplasias malignas e 

são classificadas pelos subtipos M1 (com funções pró-inflamatória e anti-tumoral) e 

M2 (com propriedades anti-inflamatória, pró-angiogênica e pró-tumoral). Vários 

estudos têm mostrado que os macrófagos associados ao tumor (MATs) exibem um 

fenótipo M2 no CECO. No entanto, considerando a imunossenescência, não se 

conhece o perfil detalhado de MATs e seus efeitos na angiogenese no CECO 

acometendo pacientes jovens e idosos. Assim, este estudo analisou por meio da 

técnica imunoistoquímica, a frequência e localização de MATs em correlação com a 

angiogênese, no CECO, afetando diferentes grupos etários. Cinquenta e sete 

biópsias de CECO divididos em 3 grupos (I: <40 anos [n=17]; II: 40-65 anos [n=20]; 

III: >65 anos [n=20]) foram selecionados para compor o estudo, sendo classificados 

morfologicamente seguindo às recomendações da OMS (2017). Os grupos I, II e III 

foram comparados quanto à imunoexpressão de CD68 e CD163 para análise de 

MATs e de CD34 (vasos sanguíneos) e D2-40 (vasos linfáticos) para avaliação da 

densidade microvascular (DMV), área microvascular (AMV) e área vascular total 

(AVT). A análise imunoistoquímica evidenciou similar expressão de CD68 e CD163 

nos três grupos (p>0,05). A avaliação da DMV, AMV e AVT sanguínea e linfática 

também exibiu padrões similares, com predominância significativa (p<0.05) de vasos 

sanguíneos, nos três grupos analisados. Não houve correlação significativa quando 

avaliados marcadores macrofágicos e angiogênicos. Nossos resultados mostram um 

similar perfil de MATs e angiogênese, sugerindo, ao invés da imunoscenescência, a 

participação de mecanismos moleculares do microambiente tumoral na manutenção 

da predominância de macrófagos M2 e vasos sanguíneos no CECO afetando 

pacientes jovens e idosos.  

 

Palavras-chave: Carcinoma espinocelular; câncer oral; imunoscenescência; jovens; 

idosos; macrófagos M1 e M2; angiogênese vascular; angiogênese linfática; 

imunoistoquímica. 



 

ABSTRACT 

 

TEIXEIRA, LR. M1 and M2 macrophages and their relation with angiogenesis in 

oral squamous cell carcinoma affecting young and elderly patients. Ribeirão 

Preto, 2019. 74p. [Dissertação de mestrado]. Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, São Paulo. 

 

Oral squamous cell carcinoma (OSCC) corresponds to approximately 95% of all 

cases of oral cavity malignancies. The classic risk factors include smoking and 

alcoholism; however, immune system dysfunctions due to aging (immunoscencence) 

in OSCC pathogenesis are poorly studied. Comparative analyzes have been made to 

better characterize the profile of young and old patients affected by the OSCC, which 

remains controversial. Among immune cells, macrophages seem to play a 

fundamental role in the tumor microenvironment of several malignant neoplasms and 

are classified in M1 (pro-inflammatory and antitumor functions) and M2 (anti-

inflammatory, pro-angiogenic and pro-tumoral properties) subtypes. Several studies 

have shown that tumor-associated macrophages (TAMs) exhibit a pro-tumoral M2 

phenotype in OSCC. However, considering immunoscencence, the profile of TAMs 

and their effects on angiogenesis in OSCC affecting young and elderly patients is 

unknown. Thus, this study analyzed by immunohistochemical technique, the 

frequency and location of TAMs in correlation with angiogenesis in OSCC affecting 

different age groups. Fifty-seven biopsies were divided into three groups (I: <40 

years [n=17]; II: 40-65 years [n=20]; III: > 65 years [n=20]) and selected to compose 

this study, being classified morphologically following WHO (2017) recommendations. 

Groups I, II and III were compared for immunoexpression of CD68 and CD163 for 

analysis of TAMs, and CD34 (blood vessels) and D2-40 (lymphatic vessels) for 

evaluation of microvessel density (MVD), microvascular area (MVA) and total 

vascular area (TVA). Immunohistochemical analysis showed similar expression of 

CD68 and CD163 in the three groups (p>0.05). The evaluation of blood and 

lymphatic MVD, MVA and TVA also showed similar patterns, with a significant 

predominance (p<0.05) of blood vessels in the three groups analyzed. There was no 

significant correlation when evaluating macrophage and angiogenic markers. Our 

results show a similar profile of TAMs and angiogenesis, suggesting, instead of 

immunoscencence, participation of molecular mechanisms of the tumor 

microenvironment in the maintenance of M2-polarized macrophages and blood 

vessels in OSCC affecting young and elderly patients. 

 

Keywords: Squamous cell carcinoma; oral cancer; immunoscencence; young; 

elderly; M1 and M2 macrophages; vascular angiogenesis; lymphatic angiogenesis; 

immunohistochemistry.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Dados epidemiológicos do câncer de boca  

 

Dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), órgão vinculado 

ao Ministério da Saúde, com estimativas de incidência de câncer no Brasil para o 

biênio 2018-2019, apontaram aproximadamente 600,000 novos casos de câncer, a 

cada ano. Destes, cerca de 14,700 casos serão em cavidade bucal, estando assim 

entre os mais frequentes tipos de câncer (5,2%), apresentando alta incidência em 

homens, sendo o 5º tipo de neoplasia maligna mais comum, com 11,200 casos; 

enquanto em mulheres é tido como o 12º tipo de câncer mais comum, com 3,500 

casos. Para a composição dos cálculos de incidência, foram incluídas as regiões 

anatômicas dos lábios, cavidade oral, glândulas salivares e orofaringe (INCA, 2018). 

Vários estudos têm procurado entender o perfil dos pacientes acometidos 

pelo câncer de boca quanto ao gênero, idade, hábitos, condições socioeconômicas e 

culturais. O gênero parece ser um importante fator a ser considerado no câncer de 

boca do ponto de vista epidemiológico. De modo geral, a frequência se mostra 

significativamente maior em homens quando comparados às mulheres 

(Warnakulasariya, 2010; Rikardsen et al., 2014; Bray et al., 2018). No entanto, essa 

diferença na incidência tem declinado nas últimas décadas (Warnakulasuriya, 2010). 

Outro fator importante bastante conhecido é a associação do câncer bucal com 

hábitos nocivos como o fumo e o álcool, porém pacientes não expostos a estes 

fatores também podem vir a desenvolver a neoplasia, mostrando assim uma 

provável participação de outros fatores de risco, como susceptibilidade genética e 

infecção viral (Gupta & Metgud, 2013). 

 

1.2.  Carcinoma espinocelular oral (CECO) 

 

Dentre as neoplasias malignas que afetam a cavidade oral, o carcinoma 

espinocelular (CEC) oral (CECO) é o mais frequente, com aproximadamente 95% de 

todos os casos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o CECO é uma 

neoplasia maligna com diferenciação escamosa originada do epitélio de 

revestimento da mucosa oral. Curiosamente, o CECO é abordado de maneira 

separada daqueles CECs localizados em orofaringe (CECOrof), que compreende o 
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terço posterior da língua, tonsila palatina e palato mole (El-Naggar, 2017). Apesar 

dos avanços acerca do entendimento da biologia tumoral e nas terapias 

empregadas, a taxa de sobrevida se mantém inalterada nas últimas décadas, com 

aproximadamente 50% após 5 anos (Perisanidis et al., 2013; Moro et al., 2018). 

Na maioria das vezes, o CECO é diagnosticado em estágios tardios, após o 

paciente se queixar de sintomatologia dolorosa, apresentando lesões nodulares e/ou 

ulcerativas (Neville and Day, 2002; Scully e Bagan et al., 2009). Locais como língua, 

soalho e palato mole exibem uma maior frequência de acometimento, podendo 

também afetar outras regiões da cavidade oral. Para o diagnóstico, o exame 

histopatológico deve ser realizado até mesmo para que se possam excluir outras 

neoplasias malignas como linfomas, sarcomas e metástases originadas de outros 

órgãos ou tecidos (Silverman, 1988; Rapidis et al., 2009). 

Segundo a OMS (2017), após análise histopatológica, o CECO pode ser 

classificado em pouco, moderadamente ou bem diferenciado. O CEC bem 

diferenciado mostra configuração tecidual de ilhas tumorais com evidente 

diferenciação escamosa e pérolas de ceratina. Já o CEC pouco diferenciado, 

caracteriza-se pelo predomínio de células imaturas, numerosas mitoses típicas e 

atípicas, bem como ceratinização mínima ou ausente. O CEC moderadamente 

diferenciado apresenta certo grau de atividade mitótica, pleomorfismo nuclear e 

ceratinização variável (El-Naggar et al., 2017). O diagnóstico histopatológico do 

CECO não apresenta dificuldades, no entanto, para fazer o diagnóstico de variantes 

incomuns do CECO, muitas vezes são necessárias análises complementares como 

a imunoistoquímica (IQ), hibridização in situ (HIS) e/ou genética molecular. Além 

disso, o tumor é geralmente avaliado seguindo critérios clínicos. O Comitê 

Americano de Estadiamento do Câncer estabelece o sistema TNM, tendo como 

parâmetros: tamanho do tumor primário (T), envolvimento linfonodal regional (N) e 

metástase à distância (M). Tradicionalmente, a classificação do grau histológico e 

estadiamento de tumores são importantes referências para o prognóstico, bem como 

para o planejamento de terapias antineoplásicas (Chi et al., 2015). 

 

1.3. CECO em pacientes jovens 

 
O acometimento pelo CECO ocorre majoritariamente em pessoas entre a 

quinta e sétima décadas de vida, com perfil de consumo excessivo de tabaco e 
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bebidas alcoólicas por longo período (Llewellyn et al., 2004; Hussein et al., 2017). 

Apesar de o perfil epidemiológico mostrar altas incidências de CECO na população 

de meia idade e idosa, estudos publicados nas últimas décadas têm revelado 

aumentos significativos de acometimento de CECO na população mais jovem, 

variando entre 4% a 12% da população total afetada (Iamaroon et al., 2004; 

Siriwardena et al., 2006; Ribeiro et al., 2009). Hussein e colaboradores (2017) 

observaram, após revisão sistemática da literatura, aumentos consideráveis nas 

taxas de incidência de CECO em indivíduos jovens. Outro fato curioso é que, nesse 

grupo de pacientes, alguns estudos relatam um perfil de indivíduos não tabagistas 

e/ou não etilistas.  Apesar dos achados, ainda são poucos os estudos disponíveis, 

que ainda contam com diferentes estratégias metodológicas e resultados, 

dificultando a correta conclusão sobre a caracterização de pacientes jovens afetados 

pelo CECO (Hussein et al., 2017). 

A definição dos grupos etários parece ser um fator importante para a 

classificação de indivíduos jovens e idosos. No entanto, diferentes faixas etárias são 

utilizadas nos estudos, tornando difícil uma análise comparativa entre os mesmos. 

Nos estudos avaliando fatores epidemiológicos, características clínicas, histológicas 

e moleculares no CECO, o grupo de pacientes jovens pode ser composto por 

diferentes faixas: menor que 35 anos (Kuriakose et al., 1992; Mallet et al., 2009); 

menor que 40 anos (Hirota et al., 2008; Benevenuto et al., 2012; Fonseca et al., 

2014; Syedmukith et al., 2014; Sun et al., 2015; Frare et al., 2016; Moura et al., 

2016; Sgaramella et al., 2016) e; menor que 45 anos (Ribeiro et al., 2009). Em uma 

publicação recente, Zhang e colaboradores (2017) observaram uma ampla 

variedade de idade de corte para definição de pacientes jovens (Zhang et al., 2017). 

Do mesmo modo, é possível encontrar diferentes idades limites para definição de 

pacientes idosos, como: acima de 40 anos (Hirota et al., 2008; Sun et al., 2015), 

acima de 50 anos (Benevenuto et al., 2012; Frare et al., 2016; Moura et al., 2016), 

acima de 60 anos (Kuriakose et al., 1992) e, acima de 65 anos (Sgaramella et al., 

2016). Nesse contexto, é possível observar que alguns estudos deixam de analisar 

faixas entre 40-50 anos.  

Os resultados comparativos entre pacientes jovens e idosos afetados pelo 

CECO têm se mostrado divergentes. Ribeiro e colaboradores (2009) não 

observaram diferenças quanto ao gênero (predileção por homens), fatores de risco 
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(presença de hábitos como tabagismo e etilismo) e grau de diferenciação histológica 

de tumores encontrados em pacientes jovens quando comparadas às características 

tradicionais do CECO encontradas na população em geral (Ribeiro et al., 2009). Em 

contrapartida, outros estudos exibem menor frequência de hábitos de tabagismo e 

etilismo em pacientes jovens (Kuriakose et al., 1992; Mackenzie et al., 2000; Zhang 

et al., 2017). Llwellyn e colaboradores (2004) discute que o tempo de exposição ao 

tabaco e álcool pode estar relacionado com o aumento do risco de CECO, 

explicando, portanto, um maior risco e frequência de acometimento em pacientes 

idosos (Llwellyn et al., 2004).  

Tendo em vista o melhor entendimento dos mecanismos envolvidos na 

patogênese do CECO, estudos celulares, moleculares e genéticos com enfoque em 

pacientes jovens e sua comparação com grupos clássicos de acometimentos têm se 

mostrado promissores na verificação da hipótese de possíveis diferenças entre 

faixas etárias. Estudos prévios mostram uma frequente utilização da técnica de 

imunoistoquímica (IQ) para essa análise comparativa (Kaminagakura et al., 2011; 

Benevenuto et al., 2012; Fonseca et al., 2014; Moura et al., 2016; Sgaramella et al., 

2016; Kaminagakura et al., 2016; Miranda Galvis et al., 2018; Costa et al., 2018), 

analisando marcadores como p53, Ki-67, p16, ciclina D1, Bcl-2 para estudos de 

processo celular e atividade proliferativa (Miranda Galvis et al., 2018); actina de 

músculo liso (AML) para identificação de miofibroblastos/componentes estromais 

(Fonseca et al., 2014); fator de von-Willebrand e D2-40/podoplanina para 

reconhecimento de estruturas microvasculares em pacientes jovens e idosos com 

CECO (Benevenuto et al., 2012; Sgaramella et al., 2016; Moura et al., 2016). 

 

1.4.  Imunossenescência no CECO 

 

Discutindo a questão da idade, a imunossenescência é amplamente 

estudada; porém, poucos dados podem ser verificados na sua relação com a 

imunologia do câncer. Especificamente, até o momento, não há estudos avaliando a 

relação entre a imunossenescência e o CECO. Imunossenescência é um termo que 

se refere a um estado de alterações imunológicas relacionadas com o 

envelhecimento cronológico, a qual contribui para o aumento da suscetibilidade a 

infecções (virais e bacterianas), desordens autoimunes e ao câncer, refletindo em 
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uma mortalidade elevada em pacientes idosos (Sebastían et al., 2005). O processo 

de envelhecimento afeta as imunidades inata e adaptativa, com a diminuição da 

capacidade de renovação do sistema imunológico com a idade devido a 

remodelação do organismo. Uma ampla gama de células imunes pode sofrer 

influências do envelhecimento do organismo: neutrófilos, linfócitos B e T, células 

dendríticas, plasmócitos e macrófagos (Phelouzat et al., 1996; Sebastian et al., 

2005; Weyand & Goronzy, 2016). O entendimento dos fatores envolvidos na 

imunossenescencia permanece com poucos esclarecimentos, dado à complexidade 

multifatorial do sistema imune, considerando as alterações celulares, ambientais ou 

ambas (Caruso et al., 2009).  

Uma das principais funções do sistema imunológico é eliminar células 

malignas, efetuada por dois mecanismos de defesa que interagem intimamente 

(imunidade inata e adaptativa), um sistema dinâmico altamente dependente de 

regeneração das células precursoras hematopoiéticas, e seriamente influenciado 

pelos os efeitos do envelhecimento imunológico. A compreensão das mudanças no 

sistema imune em pacientes mais velhos vem sendo requerida visando uma melhor 

abordagem deste grupo de pacientes acometidos pelo câncer (Fulop et al. 2013). 

 

1.5.  Macrófagos associados ao tumor (MAT) no CECO 

 

As células do sistema imune compreendem uma parte do chamado 

microambiente tumoral, caracterizado por um ambiente complexo, onde as células 

neoplásicas interagem com as células estromais, por meio de sinalizadores 

químicos. Os mecanismos dessa interação permanecem sem um entendimento 

claro (Hanahan & Coussens, 2012). No entanto, a expressão de determinadas 

citocinas por células tumorais no microambiente tumoral pode direcionar a função 

das células imunes envolvidas nesse microambiente (linfócitos, células dendríticas e 

macrófagos), de modo a favorecer um comportamento biológico tumoral mais 

agressivo, refletindo diretamente em fatores prognósticos (Lippitz, 2013). 

Dentre as células não cancerosas envolvidas no microambiente tumoral, os 

macrófagos (macrófagos associados ao tumor – MATs) tem exibido importante papel 

no desenvolvimento do CECO. As interações entre células tumorais e macrófagos 

tem sido cada vez mais discutida (Petruzzi et al., 2017; Alves et al., 2018; Evrard et 
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al., 2019) e o entendimento sobre a presença e  tipificação dessas células parece 

ser essencial para uma melhor compreensão da etiopatogenia do CECO. Os 

macrófagos possuem uma grande plasticidade e inúmeras funções na resposta 

imune inata (Gordon & Taylor, 2005; Coffelt et al., 2009), regulada de acordo com o 

estímulo recebido. Estas células são reconhecidas sob duas polarizações: 

macrófagos M1 (ativação clássica) e M2 (ativação alternativa). Os macrófagos M1 

são estimulados a partir de liberação de interferon-gama (IFN-γ), microorganismos e 

seus produtos como os lipopolissacarideos (LPS) que promove a liberação de 

mediadores pró-inflamatórios como IL-1, IL-6 e IFN-γ por estas células. São 

importantes células imunes efetoras, que, por meio de liberação de espécies de 

oxigênio reativas, atuam na destruição do agente patogênico. Sua ativação também 

está relacionada a um importante papel antitumoral (Petruzzi et al., 2017; Alves et 

al., 2018).  Já ativação dos macrófagos M2 está intimamente ligada com a liberação 

de IL-4, IL-8, e IL-10 pelas células tumorais, possuindo propriedades anti-

inflamatórias, pró-angiogênicas e pró-tumorais, influenciando negativamente no 

prognóstico de neoplasias malignas (Ruffel et al., 2012; Petruzzi et al., 2017; Alves 

et al., 2018). A identificação destas subpopulações de macrófagos é feita a partir de 

análises moleculares, como a IQ (Weber et al., 2016; Alves et al., 2018). Na 

literatura, uma ampla variedade de marcadores para reconhecimento de macrófagos 

no CECO, avaliando células CD68+ (Liu et al., 2008; Lu et al., 2010; Fujii et al., 

2012; He et al., 2014; Ni et al., 2015; Hu et al., 2016; Weber et al., 2016; Fang et al., 

2017; Yamagata et al., 2017), células CD163+ (Fujii et al., 2012; Wang et al., 2014; 

He et al., 2014; Balermpas et al., 2014; Matsuoka et al., 2014; Weber et al., 2016; Hu 

et al., 2016; Yamagata et al., 2017), células CD11c+ (Weber et al., 2016); células 

CD11b+ (Balermpas et al., 2014), células MRC1+ (Weber et al., 2016) e células 

CD204+ (Yamagata et al., 2017). No CEC de lábio, o marcador HLA-DR também foi 

utilizado em investigação de população de macrófagos (Lucio et al., 2016). Em uma 

revisão sistemática, Alves e colaboradores (2018) observaram que em estudos 

avaliando a infiltração e polarização de macrófagos no CECO, o marcador CD68 é o 

mais utilizado para o reconhecimento de macrófagos, seguido do imunomarcador 

CD163, (Alves et al., 2018). O CD68 (cluster of differentiation 68) é uma 

glicoproteína transmembrana do tipo I, expressa em monócitos e macrófagos 

teciduais (Holness & Simmons, 1993, Iqbal et al., 2014). O CD163 (cluster of 
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differentiation 163) é uma glicoproteína de superfície celular expressa 

exclusivamente em células de linhagem monocíticas, sendo altamente expressos em 

macrófagos residentes em tecidos (Fabriek et al., 2009, Maniecki et al., 2011). O 

perfil imunofenotípico de macrófagos M1 é frequentemente identificado pela 

positividade por HLA-DR, CD11c e CD80 (Mori et al., 2011; Lucio et al., 2016; Alves 

et al., 2018), enquanto o fenótipo M2 pode ser identificado pelos marcadores CD163, 

CD11b, CD204, CD206 e MRC-1 (Weber et al., 2016; Yamagata et al., 2017; Alves 

et al., 2018). A diversidade metodológica quanto ao uso de diferentes marcadores 

imunoistoquímicos também têm gerado resultados divergentes, o que dificulta uma 

conclusão sobre o papel deste importante componente do sistema imune. No 

entanto, sabe-se que a presença dos MATs tem sido associada com o prognóstico e 

desfecho clínico de indivíduos com CECO. Werhan e colaboradores (2014) 

mostraram que o comportamento biológico do CECO está associado com a 

alteração da polarização de macrófagos em gânglios linfáticos afetados, do tipo M1 

(antitumoral) para o tipo M2 (indutor de tumor) (Werhan et al., 2014). Hu e 

colaboradores (2016) observaram que os MATs poderiam promover a transição 

epitélio-mesênquima (TEM) de células neoplásicas, favorecendo a progressão do 

CECO (Hu et al., 2016). Interessantemente, não há estudos comparativos quanto à 

infiltração e caracterização imunofenotipica das diversas células do sistema imune 

envolvidas no microambiente tumoral, como linfócitos, células dendríticas, e, 

especificamente, quanto à expressão de macrófagos em pacientes jovens e idosos 

com CECO. 

 

1.6. Influência dos macrófagos na microvasculatura tumoral 

 

Como relatado anteriormente, os macrófagos possuem mecanismos de 

estímulo vascular sanguíneo (angiogênese) e linfático (linfangiogênese). A 

angiogênese se refere à formação de um vaso a partir de um já pré-existente. No 

câncer, a angiogênese tem sido amplamente estudada de modo a verificar a sua 

relação com o comportamento do tumor, como invasão aos tecidos adjacentes, 

metástase linfonodal e à distância, de interesse prognóstico (Weidner, 1993; 

Shivamallapa et al., 2011). Muitos estudos comumente associam a relação entre 

angiogênese e o desenvolvimento/progressão de neoplasias malignas intraorais 
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como o CECO, além de lesões com potencial de malignização (Tipoe et al., 1996; 

Shivamallapa et al., 2011; Chawla et al., 2015). Mediadores químicos lançados no 

microambiente tumoral por células tumorais e células estromais (como macrófagos e 

mastócitos) estão envolvidos no processo de angiogênese em neoplasias malignas. 

Apesar disso, resultados contrastantes dificultam o entendimento sobre seu papel 

tumoral no câncer de boca (Shivamallapa et al., 2011). 

Além de importante papel na formação vascular sanguínea, evidências 

recentes mostram que os macrófagos também possuem capacidade de regulação 

da linfangiogênese, tanto no processo inflamatório quanto em neoplasias (Ran & 

Montgomery, 2012; Riabov et al., 2014; Corliss et al., 2016). O desenvolvimento de 

vasos linfáticos no microambiente tumoral cria uma nova rota para a disseminação 

tumoral, podendo ocasionar em metástase linfonodal regional e à distância em 

muitos tipos de câncer. Diferente dos melanomas cutâneos, a formação linfática nos 

carcinomas se dá na porção estromal dos tumores (Corliss et al., 2016; Farnsworth 

et al., 2018; Ma et al., 2018).  

Poucos estudos têm procurado entender a frequência/polarização de 

macrófagos e o índice angiogênico (El-Rouby, 2010; Bôas et al., 2013; Udeabor et 

al., 2017; Chawla et al., 2017) e linfangiogênico (Yamagata et al., 2017) no CECO, 

motivo pelo qual a clara relação entre estes componentes tumorais se mantenha 

pouco compreendida. 

Considerando que o processo de envelhecimento do organismo atua sobre os 

componentes do sistema imune (que inclui os macrófagos) e no processo de 

remodelação dos tecidos (que inclui a angiogênese), há grande necessidade de 

elucidar os efeitos da imunossenescência na tipificação destas populações 

macrofágicas (M1 e M2) e na microvasculatura do CECO. Assim, os resultados 

deste estudo, a qual visa verificar a relação dessas variáveis (macrófagos M1 e M2, 

angiogênese e imunossenescência), pode fornecer valiosa informação acerca dos 

mecanismos etiopatogenéticos no CECO afetando pacientes jovens e idosos, 

visando à adoção de abordagens imunoterapêuticas, com impacto no prognóstico. 
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2. PROPOSIÇÃO 

2.1. Objetivo geral 

 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a presença, quantidade e polarização 

de MATs em correlação com a angiogenese e linfangiogênese, em biópsias de 

CECO afetando pacientes com <40 anos, entre 40-65 anos e >65 anos, por meio de 

análise IQ, visando elucidar os efeitos da imunossenescência na polarização de 

macrófagos e na modulação da angiogênese, no CECO.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Avaliar a frequência e localização do marcador CD68 no CECO e estabelecer 

correlações clinicopatológicas; 

 

• Avaliar a frequência e localização do marcador CD163 no CECO e 

estabelecer correlações clinicopatológicas; 

  

• Avaliar a frequência e localização do marcador angiogênico CD34 no CECO e 

estabelecer correlações clinicopatológicas; 

 

• Avaliar a frequência e localização do marcador linfangiogênico D2-40 no 

CECO e estabelecer correlações clinicopatológicas; 

 

• Avaliar a correlação dos marcadores macrofágicos e angiogênicos no CECO.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O presente estudo, o qual faz parte do projeto de pesquisa intitulado ‘‘Estudo 

clinicopatológico, imunoistoquímico, hibridização in situ e genética molecular em 

carcinomas espinocelulares da região de cabeça e pescoço’’ foi apreciado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo 

(CAEE: 60786216.8.0000.5440) (Apêndice 1). 

 

3.1.  Seleção da amostra 

 

Realizamos um estudo retrospectivo e obtivemos 57 casos de CECO, 

divididos em três grupos (I: <40 anos [n=17]; II: 40-65 anos [n=20]; III: >65 anos 

[n=20]), disponibilizada pelo Serviço de Patologia (SERPAT) do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo (HCRP-FMRP-USP). Em todos os casos selecionados, o 

procedimento clínico para obtenção dos tecidos foi à remoção parcial da lesão 

(biópsia incisional) ou remoção cirúrgica da lesão (peça cirúrgica) para fins 

diagnósticos e terapêuticos, respectivamente. Para a seleção, consideramos 

importante a diferenciação entre lesões de cavidade oral e orofaringe, uma vez que 

evidências científicas mostram fatores de risco, comportamento biológico e fatores 

prognósticos distintos em CECs nessas localizações. Assim, seguindo as 

recomendações da OMS (2017), localizações como soalho, palato duro, trígono 

retromolar, tecido gengival e os dois terços anteriores da língua foram aceitos para 

compor o presente estudo. Já as regiões de palato mole, tonsila palatina e base de 

língua (orofaringe) não foram consideradas para o estudo (El-Naggar et al., 2017). 

Após a seleção, os blocos fixados em parafina foram disponibilizados pelo 

Laboratório de Anatomia Patológica, pertencente à mesma instituição. A obtenção 

das informações de cada caso analisado foi obtida por meio de análise dos registros 

médicos disponibilizados pelo Serviço de Arquivo Médico (SAME-HCRP-FMRP-

USP), através de prontuários físicos e digitais, avaliando fichas clínicas de exames, 

acompanhamentos, laudos histopatológicos e imaginológicos. 
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3.2. Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no presente estudo:  

 

▪ Os casos de CECO que apresentaram informações clínicas completas, 

tais como gênero, idade, localização e tipo de lesão; 

▪ Os casos de CECO com disponibilidade de tecido em parafina, 

suficiente para análise e confirmação histopatológica bem como para 

novos cortes histológicos, exigidos para as reações de 

imunoistoquímica; 

▪ Os casos de CECO, cuja análise histopatológica mostrasse infiltração 

evidente do tecido conectivo subjacente por células epiteliais 

neoplásicas. 

 

3.3. Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos no presente estudo:  

 

▪ Qualquer caso com alterações na fixação e/ou processamento do 

tecido; 

▪ Qualquer caso com história prévia de radioterapia e/ou quimioterapia 

ou qualquer outro tratamento antes do procedimento cirúrgico; 

▪ Casos em que a lesão representava recorrência tumoral; 

▪ Casos em que o paciente possuía outras lesões malignas em outros 

locais, portadores de doenças autoimunes ou portador do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). 

 

3.4. Análise histopatológica 

 

Os blocos de tecido fixados em formol e embebidos em parafina foram 

seccionados com 5 μm de espessura e corados com hematoxilina-eosina (H&E), 

utilizados para descrição morfológica e confirmação do diagnóstico dos casos 
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selecionados. Para isso, os espécimes foram avaliados através de um microscópio 

de luz (Leica DM1000, Leica Microsystems CMS GmBH, Wetzlar, Alemanha). 

 

3.4.1. Estágio Morfológico e classificação  

 

O grau de diferenciação celular no CECO foi estabelecido de acordo com os 

critérios propostos pela classificação dos tumores elaborada pela OMS (El-Naggar et 

al., 2017). Assim, os casos incluídos na amostra foram classificados em: grau I (bem 

diferenciado), grau II (moderadamente diferenciado) e grau III (pobremente 

diferenciado). 

 

3.5. Reações de imunoistoquímica 

 

3.5.1. Protocolo imunoistoquímico 

 

Todos os espécimes foram fixados em formol a 10% por 24 horas em 

temperatura ambiente, embebidos em parafina e cortados em secções paralelas 

consecutivas com 3 μm de espessura. Para os procedimentos de IQ, os cortes 

histológicos foram colocados sobre lâminas revestidas de organo-silano (Sigma-

Aldrich, St Louis, MO, EUA). A desparafinização foi realizada utilizando solução de 

xilol e a hidratação dos tecidos se deu através da passagem em solução de etanol 

com concentrações seriadas. A recuperação antigênica para os imunomarcadores 

CD68, CD163 (macrófagos), CD34 (vasos sanguíneos) e D2-40 (vasos linfáticos) foi 

feita por imersão dos cortes em solução buffer pH ácido (Citrate Buffer, Target 

Retrieval Solution, pH6). A inativação da peroxidase endógena tecidual foi 

executada utilizando peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,5%, por 10 minutos. Em 

seguida, os cortes foram imersos em PBS (phosphate buffer solution, pH 7,4) para 

serem lavados e preparados para aplicação dos anticorpos primários CD68, CD163, 

CD34 e D2-40 (ver tabela 1). Após aplicação dos anticorpos primários, as lâminas 

foram encubadas em câmara úmida, a 4°C, por 16 horas (‘‘overnight’’). 
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 Tabela 1: Anticorpos primários utilizados nas reações de imunoistoquímica. 

Anticorpo Fornecedor Tipo Clone Diluição 

CD68 Dako Cytomation Monoclonal - camundongo  KP1 1:3.000 

CD163 Leica Novocastra Monoclonal - camundongo 10D6 1:500 

CD34 Leica Novocastra Monoclonal - camundongo QBEnd/10 1:500 

Podoplanina Dako Cytomation Monoclonal - camundongo D2-40 1:500 

 

Na segunda etapa do protocolo, foi realizado o descarte dos respectivos 

anticorpos primários utilizados e lavagem das lâminas solução de tampão de 

lavagem (Wash Buffer, Dako North America, Inc. Carpinteria, CA, EUA) acrescida de 

água destilada. Em seguida, foi aplicado o anticorpo secundário biotinilado 

(LSAB+System-HRP, Dako North America, Inc. Carpinteria, CA, EUA) e deixadas 

encubadas em temperatura ambiente por 30 minutos, cada passo. Após, 

executamos a aplicação do cromógeno (Liquid DAB+Substrate Cromogen System, 

Dako North America, Inc. CA, EUA) por 3-5 minutos em temperatura ambiente. 

Finalmente, os tecidos passaram por diversas lavagens em água corrente e água 

destilada, seguindo por contra-coloração com Hematoxilina de Carazzi previamente 

filtrada (por 5 minutos) e posterior desidratação dos tecidos por imersão em solução 

de álcool com concentrações crescentes, imersão em xilol de diafanização e 

montagem das lâminas com Enthelan®. Fragmentos de tonsila palatina foram 

utilizados como controle positivo para os anticorpos utilizados (ver figura 1). 

Para a realização de reações de dupla marcação imunoistoquímica visando 

avaliação fenotípica dos MATs, foi estabelecido o seguinte protocolo laboratorial: os 

cortes histológicos foram colocados sobre lâminas revestidas de organo-silano 

(SigmaAldrich, St Louis, MO, EUA). A desparafinização foi realizada utilizando 

solução de xilol e a hidratação dos tecidos se deu através da passagem em solução 

de etanol com concentrações seriadas. A recuperação antigênica para os 

imunomarcadores CD68 e CD163 foi feita por imersão dos cortes em solução buffer 

pH ácido (Citrate Buffer, Target Retrieval Solution, pH6). Em seguida, os passos 

foram realizados seguindo às informações do fabricante do kit específico para este 

tipo de procedimento (EnVision TM GI2 Doublestain System, Rabbit/Mouse - 

DAB+/Permanent Red, Dako Denmark A/S, Glostrup, Dinamarca), a saber: 1) 

bloqueio da Peroxidase Endógena (Dual Endogenous Enzyme Block), por 5 minutos; 
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2) encubação do anticorpo primário CD163 em temperatura ambiente, por 1 hora; 3) 

aplicação do polímero (Polymer/HRP), por 30 minutos; 4) aplicação do cromógeno 

DAB (DAB+Cromogen/ DAB+ Substrate Buffer), por 15 minutos; 5) aplicação da 

solução Doublestain Block, por 3 minutos; 6) encubação do anticorpo primário CD68, 

por 1 hora; 7) aplicação do Rabbit/Mouse (Link), por 10 minutos; 8) aplicação do 

polímero (Polymer/AP), por 30 minutos; 9) aplicação do cromógeno Red (Permanent 

Red Cromogen/ Permanent Red Substrate Buffer), por 15 minutos; 10) lavagem em 

água corrente e água destilada; 11) contra-coloração com Hematoxilina de Carazzi, 

por 5 minutos; 12) montagem das lâminas com Glycergel Mouting Medium (Dako 

North America, Inc. Carpinteria, EUA). 
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Figura 1: Utilização de tonsila palatina como controle positivo para os anticorpos 

incluídos na análise imunoistoquímica. O imunomarcador CD68 possui marcação 

citoplasmática (A: x200; B: x400); e CD163 possui um padrão de marcação em 

membrana (C: x200; D: x400). O imunomarcador para avaliar vasos sanguíneos 

CD34, exibe marcação no endotélio sanguíneo (E: x200; F: x400), enquanto D2-40 

exibe marcação em endotélio linfático (G: x200; H: x400). 
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3.6. Análise imunoistoquímica  

 

A imunoexpressão dos anticorpos estudados foi avaliada utilizando-se 

representação de imagem por meio de um sistema computadorizado, constituído 

por microscópio de luz (Leica DM500), adaptado a uma câmera de alta resolução 

(Leica IC50) e monitor de vídeo colorido. 

 

3.6.1. Avaliação da infiltração de macrófagos 

 
Na imunoistoquímica convencional, o reconhecimento dos macrófagos foi 

confirmado pela contagem de células positivas para CD68 e CD163 que 

apresentassem coloração acastanhada, conferida pelo cromógeno DAB. Na dupla 

marcação imunoistoquímica, células mostrando positividade simultânea dos 

marcadores CD68 (coloração avermelhada conferida pelo cromógeno Permanent 

Red) e CD163 (coloração acastanhada conferida pelo cromógeno DAB) foram 

definidas como macrófagos exibindo fenótipo M2. Após análise de todo o tecido 

disponível para cada caso em aumento de x100, foram selecionados 10 campos 

microscópicos, incluindo estroma tumoral (ET) e ninhos tumorais (NT), com maior 

densidade de imunomarcação (‘’hotspots’’) para registro fotográfico através do 

software Leica IM50 Imagem Managem, em aumento de x400.  

 

3.6.2. Determinação da densidade microvascular sanguínea e linfática 

 
Os vasos sanguíneos e linfáticos foram observados pela imunopositividade 

dos marcadores CD34 e D2-40, respectivamente. As áreas tumorais foram 

observadas por microscópio de luz (Leica DM500, Leica Microsystems, Wetzlar, 

Alemanha) em baixa magnificação (x100). As 10 (dez) áreas com maior quantidade 

de vasos corados por CD34 e D2-40 foram selecionadas para registro em alto poder 

de magnificação (x400). Para determinação da densidade microvascular sanguínea 

(DMVS) e linfática (DMVL), utilizamos o método descrito por Weidner et al. (1991), 

que também tem sido utilizado em vários outros estudos recentes (Gadbail et al., 

2011, Lima et al., 2011; Sánchez-Romero et al., 2017). Assim, o lúmen dos vasos, 

embora presente em porção considerável dos vasos imunocorados, não foi 
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requerido para a definição de estrutura vascular, assim como a presença de 

hemácias no caso da análise de vasos CD34 positivos. 

Após o registro dos campos para cada caso, realizamos, manualmente, a 

contagem dos vasos que mostraram imunopositividade para os anticorpos CD34 e 

D2-40, utilizando o software Image J (National Institutes of Health, Bethesda, MD), 

além da determinação da área (em micrometros quadrados) de cada estrutura 

microvascular utilizando o software Leica QWin (Leica Microsystems, Cambridge, 

United Kingdom). A área microvascular (AMV) foi definida como área das células 

endoteliais e lúmen. Além disso, foi calculada a área vascular total (AVT), definido 

como o resultado da soma de cada estrutura vascular presente em um campo de 

x400 registrado. 

 

3.7.  Análise estatística 

 
Os dados foram analisados usando o programa estatístico GraphPad Prism, 

versão 6.0 (La Jolla, Estados Unidos da América). Dados qualitativos foram 

descritos pelas frequências absolutas e relativas. A estatística descritiva de dados 

quantitativos incluiu a obtenção de médias e desvio padrão. A expressão dos 

imunomarcadores foi comparada entre os grupos utilizando o teste ANOVA One-

way, o teste T de Student ou teste de Mann-Whitney. Já a correlação entre os 

marcadores macrofágicos (CD68 e CD163) e vasculares (CD34 e D2-40) foram 

analisados por meio do coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman. Em 

todas as análises, o valor-p <0.05 foi considerado como diferença significante. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1.  Dados clinicopatológicos 

 
Os dados clinicopatológicos da amostra estudada evidenciou predominância 

do sexo masculino (49 homens, 8 mulheres) e maioria de raça leucoderma, em 

todos os grupos analisados. A média de idade dos pacientes do grupo I (jovens) foi 

de 35,2 anos, variando de 26 a 38 anos. A média de idade para o grupo II (pacientes 

adultos) foi de 54,6 anos, variando de 43 a 60 anos. No grupo III (idosos), a média 

de idade foi de 70,5 anos, variando de 66 a 83 anos. Hábitos como tabagismo e 

etilismo foram observados em alta frequência nos três grupos, no entanto, sem 

apresentar diferenças significantes entre eles. Com relação à localização do tumor 

primário, a língua foi a estrutura anatômica mais acometida em todos os grupos, 

seguida pelo soalho (ver tabela 2). 
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Tabela 2: Dados clinicopatológicos dos casos de CECO incluídos neste estudo, divididos 

por grupos etários. 

Características Grupo I (n=17) Grupo II (n=20) Grupo III (n=20) 

Gênero    

Masculino 14 (82,35%) 18 (90,00%) 17 (85,00%) 

Feminino 03 (17,65%) 02 (10,00%) 03 (15,00%) 

Raça    

Leucoderma 14 (82,35%) 16 (80,00%) 17 (85,00%) 

Melanoderma 03 (17,65%) 04 (20,00%) 03 (15,00%) 

Tabagismo    

Sim 14 (82,35%) 19 (95,00%) 17 (85,00%) 

Não 

Etilismo 

Sim 

Não 

03 (17,65%) 

 

12 (70,59%) 

05 (29,41%) 

01 (05,00%) 

 

15 (75,00%) 

05 (25,00%) 

03 (15,00%) 

 

16 (80,00%) 

04 (15,00%) 

Localização    

Língua 10 (58,83%) 07 (35,00%) 07 (35,00%) 

  Soalho  04 (23,53%) 06 (30,00%) 05 (25,00%) 

Palato duro 02 (11,76%) 01 (05,00%) 01 (05,00%) 

Mucosa jugal 01 (05,88%) 01 (05,00%) 01 (05,00%) 

Gengiva 

Trígono retromolar 

Rebordo alveolar 

00 (00,00%) 

00 (00,00%) 

00 (00,00%) 

00 (00,00%) 

04 (20,00%) 

01 (05,00%) 

00 (00,00%) 

06 (30,00%) 

00 (00,00%) 

 

 

A análise histopatológica mostrou que todos os casos apresentaram o 

diagnóstico de CECO. O estágio morfológico mostrou que a maioria dos casos 

apresentou grau de diferenciação I e II (ver tabela 3). 
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Tabela 3: Distribuição do grau histopatológico de diferenciação dos casos de CECO 

selecionados para o estudo  

Grau de diferenciação 

histopatológica 

Grupo I  

(n=17) 

Grupo II 

(n=20) 

Grupo III 

 (n=20) 

Grau I 04 (23,53%) 07 (35,00%) 06 (30,00%) 

Grau II 12 (70,59%) 10 (50,00%) 13 (65,00%) 

Grau III 01 (05,88%) 03 (15,00%) 01 (05,00%) 

 

 

A descrição detalhada acerca do estadiamento do tumor dos casos 

selecionados está mostrada na tabela abaixo (ver tabela 4). 

 

Tabela 4: Estadiamento clínico dos casos selecionados para o presente estudo. 

Estadiamento 

clínico 

Grupo I (n=17) Grupo II (n=20) Grupo III (n=20) 

   T    

1 

2 

3 

4 

   N 

0 

1 

2 

3 

   M 

0 

1 

Desconhecido 

  00 (00,00%) 

  05 (29,41%) 

  01 (05,88%) 

  03 (17,65%) 

 

  06 (35,29%) 

  02 (11,76%) 

  01 (05,88%) 

  00 (00,00%) 

 

  09 (52.94%) 

  00 (00,00%) 

  08 (47,06%) 

01 (05,00%) 

04 (20,00%) 

02 (10,00%) 

08 (40,00%) 

 

03 (15,00%) 

06 (30,00%) 

04 (20,00%) 

02 (10,00%) 

 

15 (75,00%) 

00 (00,00%) 

05 (25,00%) 

  01 (05,00%) 

  04 (20,00%) 

  01 (05,00%) 

  08 (40,12%) 

 

  04 (20,00%) 

  05 (25,00%) 

  05 (25,00%) 

  00 (00,00%) 

 

  13 (65,00%) 

  01 (05,00%)  

  06 (30,00%) 
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4.2.  Imunoexpressão de CD68 e CD163 

 
A partir dos registros fotográficos dos casos de CECO, foi possível visualizar 

numerosas células CD68+ e CD163+. As células CD68+ foram reconhecidas como 

sendo de marcação citoplasmática, enquanto células CD163+ foram reconhecidas 

através do seu padrão de marcação de superfície, mas também citoplasmática. A 

partir da avaliação de áreas consecutivas para esses imunomarcadores, foram 

quantificadas as células CD68+ e CD163+. A quantificação exibiu ligeiro predomínio 

de células CD68+, seguida por células CD163+, no estroma tumoral e nos ninhos 

intratumorais dos grupos I, II e III. Considerando ambas as porções (ET e NT), não 

foi possível observar diferenças na expressão de CD68 comparando os grupos I, II e 

III (p> 0,05). A imunopositividade de CD163 para a soma desses compartimentos 

também não mostrou diferenças quando comparamos estes grupos (p> 0,05). Pela 

técnica de dupla marcação imunoistoquímica, foi possível encontrar numerosas 

células CD68+/CD163+, confirmando a presença de macrófagos M2 (ver figuras 2, 

3 e 4).  
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Figura 2: Quantificação de marcadores para macrófagos. O eixo Y indica a média do 

número total (incluindo ET e NT) de células imunopositivas para CD68 e CD163 por campo 

de x400 de magnificação. No eixo X, estão indicados os casos de CECO de diferentes 

grupos etários. 
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Figura 3: Imunoexpressão de macrófagos nos diferentes grupos analisados: presença de 
células CD68+ (A, x400) e CD163 (B, x400) em pacientes do grupo I; de células CD68+ (C, 
x400) e CD163+ (D, x400) em pacientes do grupo II e; de células CD68+ (E, x400) e CD163+ 
(F, x400) em pacientes do grupo III. 
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Figura 4: Dupla marcação imunoistoquímica: Fragmento de tonsila palatina utilizado como 
controle positivo para imunomarcação dupla, onde a coloração citoplasmática do marcador 
CD68 (vermelho) foi conferida pelo Permanent Red, enquanto a marcação de CD163 
(marrom) foi conferida pelo cromógeno DAB (A: x200; B: x400). Caso de CECO 
representativo (grupo III) exibindo numerosas células CD68+/CD163+ (C: x100; D: x400). 

 

 

Com relação ao estroma tumoral, a média de células CD68+ foi de 62,20 no 

grupo I, de 64,42 no grupo II e de 63,84 no grupo III. A média de células CD163+ 

nesta mesma localização foi de 50,05 no grupo I, de 56,20 no grupo II e de 54,86 no 

grupo III, não exibindo diferenças significantes quando feita a comparação entre os 

grupos. A imunoexpressão dos marcadores de macrófagos foi visualizada nos NTs 

em menor frequência comparado ao estroma tumoral, exibindo contagem média de 

células CD68+ de 15,65 no grupo I, de 18,72 no grupo II e de 15,30 no grupo III, 

enquanto a positividade para CD163+ mostrou médias de 10,96 no grupo I, de 13,95 

no grupo II e de 12,57 no grupo III (ver tabela 5). 
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Tabela 5: Distribuição média ± DP das células imunopositivas para CD68 e CD163 nos 
compartimentos tumorais (NT) e estromal (ES) no CECO de diferentes grupos analisados. 

Contagem de células 

(médias ± DP) 

Grupo I (n=17) Grupo II (n=20) Grupo III (n=20) 

Tumor CD68+ 

Estroma CD68+ 

Total CD68+ 

15,65 ± 12.55 

62,20 ± 35.84 

77,85 ± 31.55 

18,72 ± 11.92 

64,42 ± 26.70 

83,15 ± 26.02 

15,30 ± 10.59 

63,84 ± 21.47 

79,15 ± 24.59 

Tumor CD163+ 10,96 ± 11.19 13,95 ± 08.66 12,57 ± 10.86 

Estroma CD163+ 

Total CD163+  

50,05 ± 29.42 

61,02 ± 26.85 

56,20 ± 24.07 

70,15 ± 23.46 

54,86 ± 19.16 

67,43 ± 22.08 

 

 

4.3.   Imunoexpressão de CD34 e D2-40 

 

Os microvasos sanguíneos identificados pela positividade do imunomarcador 

CD34 (reconhecidas pela coloração em membrana de endotélio vascular) foram 

observados em todos os casos de todos os grupos (I, II e III),  assim como a 

microvasculatura linfática reconhecidos pela imunopositividade do marcador D2-40. 

O número de microvasos corados por CD34 foram significativamente 

superiores daqueles corados por D2-40, em todos os grupos analisados. As médias 

da DMVS (densidade microvascular sanguínea) foram de 17,10 no grupo I, de 16,69 

no grupo II e de 16,03 no grupo III. A DMVL (densidade microvascular linfática) 

exibiu médias de 7,45 para o grupo I, de 7,43 para o grupo II e de 7,37 para o grupo 

III. A análise estatística evidenciou diferença significante entre a frequência vascular 

sanguínea e linfática no grupo I (p<0,0001), grupo II (p<0,0001) e grupo III 

(p<0,0001). No entanto, a expressão de células endoteliais CD34+ nos diferentes 

grupos não exibiu diferenças  (p>0,05). O mesmo achado pode ser observado 

quanto à expressão de células endoteliais D2-40+, comparando os grupos I, II e III 

(p>0,05) (ver figuras 5 e 6). 
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Figura 5: Determinação da DMV sanguínea e linfática no CECO. O eixo Y indica as médias 

de estruturas vasculares positivas para CD34 e D2-40 na porção estromal, por campo de 

x400 de magnificação. No eixo X, estão indicados os casos de CECO de diferentes grupos 

etários. 
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Figura 6: Visualização de estruturas vasculares sanguíneas e linfáticas, por meio dos 

imunomarcadores CD34 e D2-40, respectivamente, no CECO: Presença de vasos 

sanguíneos (A, x400) e linfáticos (B, x400) em pacientes do grupo I; presença de vasos 

sanguíneos (C, x400) e linfáticos (D, x400) em pacientes do grupo II; presença de vasos 

sanguíneos (E, x400) e linfáticos em pacientes do grupo III (F, x400). Note a quantidade 

significantemente maior de vasos sanguíneos quando comparados aos vasos linfáticos 

presentes no CECO dos três grupos etários analisados. 
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Com relação aos cálculos para AMV (área microvascular), somente no grupo I 

foi observada média de AMVS superior (364,16 µ2) à AMVL (330,33 µ2), sem 

diferenças significantes (p=0,313), enquanto o grupo II obteve um maior média de 

AMVL (342,12 µ2) com relação à AMVS (316,62 µ2), sem diferenças significantes 

(p=0,777), assim como no grupo III, com AMVL (410,07 µ2) e AMVS (343,95 µ2), não 

observando diferença significante (p=0,522). Além disso, não foi possível verificar 

diferenças na AMVS nos três grupos estudados (p=0,575), bem como na AMVL 

(p=0,613) (ver figura 7).  
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Figura 7: AMV sanguínea e linfática no CECO. O eixo Y indica a área média de estruturas 

vasculares positivas para CD34 e D2-40 na porção estromal, por campo de x400 de 

magnificação. No eixo X, estão indicados os casos de CECO de diferentes grupos etários. 

 

 

Na determinação da AVT, verificamos uma maior área encontrada de vasos 

sanguíneos no estroma tumoral em relação aos vasos linfáticos em ambos os 

grupos. Assim, AVTS evidenciou medias de 5062,71µ2 para o grupo I, de 4841,56 µ2 

para o grupo II e de 5081,36 µ2 para o grupo III. Fazendo uma análise comparativa, 

não é possível observar diferenças significantes entre os grupos etários (p>0,05). A 

AVTL, exibindo médias de 2563,34 µ2 para o grupo I, de 2272, 79 µ2 para o grupo II 

e 2539,45 µ2 para o grupo III, também não evidenciou diferenças na comparação 

entre os grupos I, II e III (p=0,942). Outro achado importante foi que, independente 

da faixa etária, podemos observar diferenças entre a AVTS e AVTL, tal como 
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observado no grupo I (p<0,0001), no grupo II (p<0,0001) e no grupo III (p<0,0001) 

(ver figura 8). 
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Figura 8: AVT sanguínea e linfática no CECO. O eixo Y indica as médias das áreas 

vasculares positivas para CD34 e D2-40 na porção estromal, por campo de x400 de 

magnificação. No eixo X, estão indicados os casos de CECO de diferentes grupos etários. 

 

4.4. Correlação entre imunoexpressão de macrófagos e densidade 

microvascular 

 

A análise de macrófagos e estruturas vasculares (DMVS) revelou não haver 

correlação entre CD68 e CD34 nos grupos I (p=1.00), II (p=0,365) e III (p=0,265), 

Avaliando macrófagos CD163+ e vasos linfáticos CD34+, pode ser observado o 

mesmo padrão encontrado na relação CD68-CD34, onde não se pode constatar 

correlação nos grupos I (p=0.131), II (p=0,124) e III (p=0.314).   

Avaliando os imunomarcadores CD68 e D2-40 (DMV), não foi possível 

observar correlação nos grupos I (p=0.619), II (p=0.592) e III (p=0.619). 

Similarmente, o teste utilizado também não exibiu correlação entre CD163 e D2-40 

(DMV) nos grupos I (p=1.00), II (p=1.00) e III (p=0.131). 

Similarmente, não houve diferenças quando correlacionando marcadores 

macrofágicos e angiogênicos entre pacientes com < 40 anos e > 40 anos, e < 65 

anos e > 65 anos.   
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5. DISCUSSÃO 

 
Nas últimas décadas, estudos epidemiológicos têm revelado um aumento 

significativo no número de indivíduos jovens afetados pelo CECO. A análise do 

grupo de pacientes jovens e a comparação com pacientes idosos afetados pelo 

CECO (pacientes entre a quinta e sexta décadas de vida) têm exibido resultados 

divergentes quanto ao perfil destes pacientes (Zhang et al., 2018). Além disso, a 

definição etária para pacientes jovens também se mostra variada. Seguindo estudos 

prévios, consideramos em nosso estudo os pacientes jovens como aqueles com 

menos de 40 anos (Moura et al., 2016; Sgaramella et al., 2016). O grupo de 

pacientes de meia idade foi definido como aqueles com idade entre 40 e 65 anos, e 

pacientes idosos acima de 65 anos (Sgaramella et al., 2016). 

Uma alta prevalência de acometimento pelo CECO em pacientes do gênero 

masculino é observada comumente na população afetada em geral. Em pacientes 

jovens, também é encontrado frequências similares (Ribeiro et al., 2009; Troeltzch et 

al., 2014; Santos et al., 2016), em concordância com os dados da amostra verificada 

no presente estudo (82% de 17 casos). Ao avaliar uma grande quantidade de casos 

de CEC de língua em pacientes jovens (117 casos ou 29% da amostra total 

estudada), Farquhar e colaboradores (2018) observaram ambos os gêneros com a 

mesma proporção de acometimento (Farquhar et al., 2018). No entanto, também é 

possível encontrar estudos apresentando alto índice de mulheres jovens (Harris et 

al., 2011; Patel et al., 2011).  

Questionamentos sobre a associação entre o consumo de tabaco e álcool no 

CECO em pacientes jovens vêm sendo feitos. Mackenzie e colaboradores (2000) 

levantaram a hipótese de que estes hábitos podem não estar presentes em 

pacientes jovens (Mackenzie et al., 2000). Zhang e colaboradores (2016), avaliando 

casos de CECO, afetando a língua, verificaram uma maior porcentagem destes 

hábitos em pacientes de meia-idade e uma pequena porcentagem em pacientes 

jovens (Zhang et al., 2016). Contrariamente, Ribeiro e colaboradores (2009), 

observaram que, dentre os pacientes jovens analisados, a maioria apresentava o 

hábito do tabagismo e etilismo de modo exagerado (Ribeiro et al., 2009). Miranda 

Galvis e colaboradores (2018) também não observaram diferenças nas frequências 

destes hábitos em pacientes jovens e idosos (Miranda Galvis et al., 2018). 
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Similarmente, em nosso estudo o consumo de tabaco e álcool em pacientes do 

grupo I (jovens) foi semelhante com os demais grupos etários estudados. 

Fatores prognósticos como o grau de diferenciação dos tumores também tem 

sido analisado objetivando a análise comparativa entre CECO afetando pacientes 

jovens e idosos. Veness e colaboradores (2003) e Zhang e colaboradores (2017) 

mostraram alta frequência de CECOs grau III em jovens (Veness et al., 2003; Zhang 

et al., 2017). Já Manuel e colaboradores (2003) apontaram alta incidência de 

CECOs bem diferenciados no mesmo grupo etário (Manuel et al., 2003). Os achados 

do nosso estudo mostraram predominância de CECOs moderadamente 

diferenciados em pacientes jovens, assim como nos demais grupos estudados, não 

havendo diferença significante. 

Dentre os pontos analisados no perfil do CECO relacionado à idade, poucos 

estudos avaliam o papel e funcionamento das células envolvidas no microambiente 

tumoral (Siriwardena et al., 2007; Fonseca et al., 2014; Miranda Galvis et al., 2018; 

Miranda Galvis et al., 2018). Dos vários componentes celulares, os macrófagos são 

os mais abundantes e conhecidos pelo seu papel na progressão tumoral, associados 

com a capacidade de invasão de células tumorais, aumento da motilidade celular, 

crescimento tumoral persistente, estimulo angiogênico e com a supressão da 

resposta antitumoral (Petruzzi et al., 2016, Alves et al., 2018). Nestas investigações, 

a realização de procedimentos de IQ vem sendo amplamente utilizados para a 

detecção e tipificação de macrófagos (Petruzzi et al., 2017; Alves et al., 2018; Evrard 

et al., 2019). 

Convencionalmente, o imunomarcador CD68 é o mais utilizado para detecção 

de MATs nos mais variados tipos de neoplasias malignas, incluindo câncer de 

pulmão (Feng et al., 2014; Pei et al., 2014; Mei et al., 2016), câncer de ovário (Zhang 

et al., 2014; Zhu et al., 2016; Yuan et al., 2017), câncer de mama (Zhang et al., 

2013; Gwak et al., 2015; Yang et al., 2015; Zhao et al., 2017) e no CECO (Costa et 

al., 2013; Ni et al., 2015; Weber et al., 2016). Sua expressão tem sido descrita em 

localização majoritária no estroma tumoral e em menor número nas ilhas tumorais. A 

utilização do marcador CD163 de maneira isolada também têm sido encontrados 

para análise de MATs, a exemplo de investigações no câncer de pulmão (Carus et 

al., 2013) e no próprio CECO (Wang et al., 2014; Fujita et al., 2014, Matsuoka et al., 

2014), onde sua imunomarcação também é visualizada mais densamente na porção 
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do estroma tumoral. Além disso, a utilização conjunta dos marcadores CD68 e 

CD163 também é frequentemente observada em análises de MATs no CECO (Fujii 

et al., 2012; He et al., 2014; Hu et al., 2016). 

 Apesar da detecção e quantificação da imunopositividade para MATs serem 

de grande importância como marcador prognóstico, a identificação do fenótipo dos 

macrófagos tem explicado os eventos relacionados ao desenvolvimento das 

neoplasias malignas, principalmente considerando a atuação dos macrófagos com 

fenótipo M2, com papel chave na progressão tumoral. Similarmente aos achados 

encontrados em outros tumores sólidos, a predominância do fenótipo M2 tem sido 

observada no CECO (Mori et al., 2011; Weber et al., 2016; Alves et al., 2018). 

Assim, em nosso estudo, usando cortes histológicos sequenciais, além do marcador 

CD68 (que reconhece os macrófagos com fenótipo M1 e M2), foi incluído o 

marcador CD163 (específico para fenótipo M2) visando adequada caracterização da 

polarização dos macrófagos. 

A frequência de MATs tem sido associados com o grau de diferenciação 

celular (Bôas et al., 2013), estadiamento clínico (Marcus et al., 2004; Weber et al., 

2016) e sobrevida (Liu et al., 2008; Balermpas et al., 2014; Hu et al., 2016), dentro 

do contexto da correlação clinicopatológica. No entanto, poucos estudos têm 

avaliado a frequência dos macrófagos em diferentes grupos etários, sendo o 

presente estudo o primeiro a enfatizar o impacto da idade sobre a participação dos 

macrófagos no CECO, por meio de composição de três grupos etários. Ni e 

colaboradores (2015), avaliando a importância da localização de macrófagos CD68+ 

em diferentes localizações, não observaram diferenças significantes quanto a 

expressão de células CD68+ no estroma e nos ninhos tumorais em pacientes com 

menos de 55 anos e acima de 55 anos (Ni et al., 2015). Os achados do nosso 

estudo sugerem não haver diferenças na frequência de macrófagos entre os grupos 

analisados, tanto no estroma quanto no compartimento intratumoral. Além disso, 

considerando a presença de macrófagos com atividade pró-tumoral (fenótipo M2), 

identificados pela imunopositividade simultânea para CD68 e CD163, também não 

foi possível observar diferenças, sugerindo a predominância de macrófagos M2 nos 

diferentes grupos etários.  

A confirmação da polarização de macrófagos foi realizada por procedimentos 

de dupla marcação antigênica, utilizando os marcadores CD68 e CD163, que 



Discussão  53 
 

 

demonstrou a presença de numerosos macrófagos corados para ambos os 

anticorpos (CD68+/CD163+), caracterizando o predomínio de macrófagos M2 em 

faixas etárias distintas. Até o momento, nenhum estudo tem utilizado esta técnica 

para identificação de macrófagos no CECO. No CEC de lábio inferior (CECLI), Lucio 

e colaboradores (2016) analisou por meio desta técnica a frequência de macrófagos 

M1 e M2, observando predominância do fenótipo macrofágico M2 em estágios 

clínicos iniciais (Lucio et al., 2016). Wei e Hu-Jie (2018) discutem que a realização 

desta técnica é essencial para determinar o exato fenótipo dos MATs (Wei & Hu-Jie, 

2018). 

A angiogênese e linfangiogênese são processos relacionados principalmente 

à capacidade funcional de mastócitos e macrófagos, tanto em condições fisiológicas 

quanto patológicas (Utrera-Barillas et al., 2010). O processo angiogênico no CECO 

está associado à liberação de mediadores químicos por células tumorais e células 

do sistema imune associadas ao tumor. O fator de crescimento de endotélio vascular 

(VEGF) e VEGF-A são os principais fatores pró-angiogênicos e sua presença já foi 

relatada em vários estudos (Mãrgãritescu et al., 2010; Oliveira-Neto et al., 2010, 

Johnson & Wilgus, 2014). Imunomarcadores como fator de von-Willebrand 

(Benevenuto et al., 2012; Bôas et al., 2013), CD31 (El-Rouby et al., 2010; Jung et 

al., 2015; Chawla et al., 2017) e CD34 (Ascani et al., 2005; Shahsavari et al., 2015) 

são os mais utilizados para a avaliação de estruturas microvasculares sanguíneas, 

enquanto o CD105 (endoglina) têm seu uso para investigação da neoangiogênese 

(Mãrgaritescu et al., 2008). Dentre os anticorpos encontrados, o CD34 é 

amplamente utilizado e confiável para a detecção destas estruturas, justificando o 

uso desse marcador no presente estudo. 

 A linfangiogênese consiste na proliferação de células endoteliais linfáticas e 

são induzidas por fatores de crescimento como VEGF-C, VEGF-D e fator de 

crescimento de hepatócito. A utilização da técnica de IQ também é bem estabelecida 

para o reconhecimento de vasos linfáticos em tecidos normais e neoplásicos (Raica 

et al., 2008). Os marcadores imunoistoquímicos para endotélio linfático incluem 

LYVE-1, VEGF-3 e D2-40 (podoplanina) (Corliss et al., 2016; Yamagata et al., 2017). 

Além de frequentemente utilizado em tumores, o marcador D2-40 se mostra 

altamente confiável para avaliação de vascularização tumoral, fundamentando a 

inclusão deste anticorpo em nosso estudo. 
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Os valores de índice angiogênico e linfangiogênico são frequentemente 

avaliados, visando estabelecer correlações prognósticas no CEC, seja afetando os 

lábios, cavidade oral (Marurana-Ramirez et al., 2015; Alaeddini & Etemad-

Moghadam, 2016; Abdul-Aziz et al., 2017) e orofaringe (Takagi et al., 2006). Um 

estudo feito por Alaeddini e Etemad-Moghadam (2016), analisando o complexo 

microvascular no CECO e CECLI observaram predominância de vasos sanguíneos 

sobre vasos linfáticos em ambas as lesões (Alaeddini e Etemad-Moghadam, 2016). 

Avaliando o CECO, Maturana-Ramírez e colaboradores (2015), também 

demonstraram uma grande quantidade de vasos sanguíneos do que vasos linfáticos, 

verificando inclusive uma correlação positiva entre a expressão de vasos 

sanguíneos e vasos linfáticos em pacientes com CECO, no entanto sem distinção 

etária, apresentando média de idade de 61,9 anos dos casos analisados (Maturana-

Ramírez et al., 2015). Nossos resultados também demonstraram uma DMVS 

(através do reconhecimento por endotélio vascular CD34+) superior à DMVL 

(reconhecida pela imunopositividade para endotélio D2-40+) em todos os grupos, 

mostrando que pacientes de diferentes idades parecem ter o mesmo perfil de 

frequência vascular sanguínea e linfática no CECO. 

O papel da angiogênese vem sendo amplamente discutido no CECO, 

principalmente relacionado à progressão tumoral e metástase. Em neoplasias 

malignas, ocorre um ‘‘shift’’ no equilibro pró/antiangiogênico, em decorrência da 

liberação de fatores indutores de angiogênese por componentes do microambiente 

tumoral (Al-Abd et al., 2017). Mas, apesar das evidências obtidas até o momento, 

poucos estudos abordam o perfil angiogênico em pacientes jovens e idosos. Shao e 

colaboradores (2008), avaliando a presença de microvasos sanguíneos no CECO, 

afetando a língua, não observaram diferenças entre pacientes com menos de 40 

anos (jovens) e acima de 40 anos (Shao et al., 2008). Benevenuto e colaboradores 

(2012), além de não verificar diferenças no índice de proliferação celular (verificado 

por análise da expressão de Ki-67), não encontraram diferenças na angiogênese 

(analisado por meio da expressão de vWf) de pacientes jovens (<40 anos) e idosos 

(>50 anos). Do mesmo modo, nosso estudo mostrou não haver diferenças no perfil 

angiogênico e linfangiogênico quando comparados os diferentes grupos etários.  

Além da frequência de vasos sanguíneos, uma detalhada análise da área das 

estruturas microvasculares linfáticas foi feita no presente estudo, de modo a verificar 
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o padrão da dimensão dos vasos envolvidos em regiões tumorais no CECO, 

principalmente avaliando comparativamente os grupos etários. Este tipo de análise é 

observado em algumas lesões da região bucomaxilofacial, como queratocisto 

odontogênico (Gadbail et al., 2011), ameloblastoma/carcinoma ameloblástico 

(Sánchez-Romero et al., 2017) e cisto/granuloma periapical (Lima et al., 2011), 

porém pouca informação quanto à determinação da AMV é observada no CECO. 

Mãrgãritescu e colaboradores (2010) mostraram uma maior AMV no CECO quando 

comparado com lesões potencialmente malignas (lesões com diagnóstico 

microscópico de displasia epitelial) e mucosas orais normais. Quando analisando os 

dados obtidos com dois grupos etários distintos (< 60 anos e > 60 anos) a partir de 

uma correlação clinicopatológica, não observaram diferenças na participação 

vascular (Mãrgãritescu et al., 2010). Sem mencionar ou analisar aspectos etários, 

Shivamallappa e colaboradores (2011) também utilizou metodologia de análise 

vascular semelhante e não observaram diferenças significantes entre mucosa oral 

normal, lesões potencialmente malignas (descrito como leucoplasias) e CECO.  

Dentre os nossos achados, não observarmos diferenças significativas na AVTS 

dentre os três grupos, sugerindo similaridades na área vascular de pacientes jovens 

e idosos. Além disso, realizamos os cálculos de AMVS, que também não exibiram 

diferenças significativas entre os grupos. Os resultados obtidos no presente estudo 

reforçam as conclusões de Benevenuto e colaboradores (2012), que sugerem que 

uma possível agressividade do CECO recentemente discutido em pacientes jovens 

provavelmente não está associada com a formação vascular sanguínea 

(Benevenuto et al., 2012). 

De modo similar à análise da angiogênese, também investigamos a 

participação dos vasos linfáticos por meio da determinação da DMVL, AMVL e 

AVTL. Nossos dados mostraram além de uma expressão significantemente menor 

de D2-40 na microvasculatura tumoral quando comparados à imunoexpressão de 

CD34 em todos os casos, que todos os grupos possuem similaridades quanto à sua 

frequência, área total e dimensões vasculares médias. Com relação à DMVL, podem 

ser observados resultados semelhantes em publicações prévias (Moura et al., 2016; 

Sgaramella et al., 2016). Considerando a frequência considerável de metástase 

linfonodal e a dificuldade de detectá-lo clinicamente, Sgaramella e colaboradores 

(2016), avaliaram a expressão de podoplanina (D2-40) em células tumorais e na 
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microvasculatura tumoral do CECO, de língua, e observaram que não houve 

associação entre vasos linfáticos e as variáveis clinicopatológicas como gênero, 

estadiamento e, principalmente, à idade (Sgaramella et al., 2016). Moura e 

colaboradores (2016), alinhado com a temática da linfangiogenese no CECO de 

diferentes grupos etários, também não observaram diferenças na MDVL no CECO 

de pacientes jovens (≤ 40 anos) e idosos (>50 anos) (Moura et al., 2016).  

Com relação à AVTL e AMVL no CECO, observamos poucas análises com 

proposta semelhante em CEC da região de cabeça e pescoço, além de variações na 

metodologia empregada. Uma publicação abordando linfagiogênese no CECO, que 

dentre as análises de correlação realizadas, foram divididas a amostra em 2 grupos 

etários (<63 anos; ≥63 anos), observando DMVL ligeiramente superior no grupo <63 

anos e AMVL ligeiramente superior no grupo ≥ 63 anos, sem apresentar, no entanto, 

diferenças significativas após inferência estatística (Franchi et al., 2004). 

Ressaltando a importância do melhor entendimento biológico deste tipo de 

tumor, mostramos, pela primeira vez, que, apesar das diferenças quanto a DMVS e 

DMVL no tecido tumoral, a configuração dimensional das estruturas sanguíneas e 

linfáticas parece ser semelhante em diferentes faixas etárias em pacientes com 

CECO.  

O estudo da relação entre macrófagos e vascularização tumoral tem sido 

relatado por alguns trabalhos, porém poucos avanços no entendimento dos 

mecanismos tumorigênicos têm sido alcançados. Considerando a associação 

macrófagos-linfangiogenese em neoplasias malignas, um número bastante reduzido 

de estudos com esse tema tem sido encontrado na literatura cientifica. Corliss e 

colaboradores (2016) observaram um número quinze vezes menor de estudos deste 

tipo celular com a formação linfática quando comparados à sanguínea (Corliss et al., 

2016). Em cavidade oral, o panorama é semelhante, tendo somente uma 

investigação sobre esta associação analisada no CECO (Yamagata et al., 2017). 

Além disso, poucos esforços têm sido feitos quanto à análise simultânea de 

macrófagos com os processos de remodelação vascular sanguínea e linfática 

(Corliss et al., 2016), sendo observado somente no câncer cervical (Utrera-Barillas et 

al., 2010) e gástrico (Wu et al., 2012). Considerando os poucos dados disponíveis, 

nosso estudo aborda, pela primeira vez, a associação de macrófagos com 
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angiogênese e linfangiogênese de modo concomitante no CEC de cabeça e 

pescoço, especificamente no CECO.  

Apesar do conhecido papel angiogênico dos macrófagos, não há um 

consenso sobre a relação dessas duas variáveis no CECO. El-Rouby (2010), 

avaliando lesões como CECO e carcinoma verrucoso oral (CVO), realizou uma 

análise de regressão linear que revelou que MATs (CD68+) podem estar associados 

com angiogênese (CD31+) (El-Rouby, 2010). Contrariamente, Bôas e colaboradores 

(2013) não encontraram correlação entre a densidade de macrófagos (CD68+) 

infiltrando o tumor e DMV (vWf+), assim como Chawla e colaboradores (2017), que 

também não encontrou nenhuma influência da frequência de macrófagos (CD68+) 

na angiogênese (CD31+) em CECO, CVO e displasia epitelial oral (Chawla et al., 

2017). Bôas e colaboradores (2013) sugerem, após análise de seus resultados, que 

a angiogênese pode não estar relacionada com a quantidade de macrófagos 

presentes no CECO, mas sim o perfil imunofenotípico predominante (Bôas et al., 

2013). Nos três estudos mencionados acima, não há qualquer tipo de análise ou 

estratificação considerando diferentes grupos etários, o que dificulta um confronto 

com os resultados do presente estudo, que analisa pacientes jovens, de meia-idade 

e idosos. 

Em nosso estudo, a correlação entre macrófagos e expressão vascular 

sanguínea mostrou uma ausência de associação entre essas variáveis nos grupos I, 

II e III. Somado ao achado de perfis similares de angiogênese em ambas as faixas 

etárias, sugerimos uma provável participação de outros componentes do 

microambiente tumoral na formação e manutenção vascular sanguínea do CECO 

em indivíduos de diferentes faixas etárias.  

Na análise da relação entre MATs e linfangiogenese também não foi possível 

observar associação entre macrófagos CD68+/CD163+ e microvasculatura D2-40+ 

em ambos os grupos investigados. Sem distinção etária, Yamagata e colaboradores 

(2017), utilizaram os marcadores imunoistoquímicos CD163 e CD204 para 

identificação de macrófagos com fenótipo M2 e D2-40 para a detecção de vasos 

linfáticos no CECO e verificaram que altas densidades de macrófagos CD163+ e 

CD204+ estão associadas com uma alta DMVL (Yamagata et al., 2017). 

A análise da infiltração de macrófagos, em correlação com vasos sanguíneos 

e linfáticos, é de grande importância para uma melhor compreensão dos 
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mecanismos tumorigênicos de tumores sólidos, principalmente no contexto dos 

avanços em terapias antineoplásicas imunomodulatórias. As terapias que tem como 

alvo os MATs se mostram relevantes, visando a inibição de crescimento tumoral e 

invasividade. A inibição de citocinas liberadas principalmente por células tumorais 

que atraem e alteram a configuração funcional de macrófagos apresentam um 

grande potencial para modular a interação entre essas células neoplásicas e MATs 

(Mancino e Lawrence, 2010), assim como a reprogramação fenotípica (M2 para M1) 

para inibição da progressão e metástase tumoral (Georgoudaki et al., 2016). A 

regulação da atividade angiogênica (Zhao & Adjei, 2015) e linfangiogênica (Duong et 

al., 2012) também é vista como uma interessante alternativa para aplicação 

terapêutica, principalmente por meio da inibição de fatores de crescimento 

associadas com a formação vascular, objetivando o controle tumoral e metastático. 

Sendo assim, o uso complementar desses tipos de terapias se mostra promissor 

para incrementar a efetividade do tratamento de neoplasias malignas (Corliss et al., 

2016; Mantovani et al., 2017). 

Uma preocupação no manejo de pacientes idosos vem sendo observada em 

estudos relacionados ao tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Em função de 

condições locais e sistêmicas de pacientes em idade senil, as opções terapêuticas, 

principalmente quando combinadas, podem levar a efeitos tóxicos relacionados ao 

tratamento e a comorbidades em grau mais severo que em pacientes jovens (Rijke 

et al., 1996). Assim, discute-se que a intensificação dessas terapias poderia trazer 

menos benefícios a estes pacientes em idade senil exigindo uma racionalização 

quanto a intensidade e dosimetria aplicadas. Por outro lado, essas limitações 

direcionam a um tratamento mais conservador, que pode resultar em pior desfecho 

clínico. Apesar disso, é possível observar que o manejo de pacientes jovens e 

idosos é similar, onde a decisão terapêutica é tomada de acordo com critérios 

clinicopatológicos (Gamez et al., 2019). 

No contexto imunológico, acredita-se que os efeitos da imunossenescência 

podem afetar a quantidade e capacidade moduladora de células do sistema imune. 

Dentre os componentes deste sistema, os macrófagos podem estar envolvidos nesta 

desregulação, por exemplo, através de liberação de substâncias 

imunossupressoras, como as prostaglandinas. Além disso, é descrito que altos 

níveis de IL-10 em macrófagos podem ser encontrados nos idosos em comparação 
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com jovens. A IL-10 está envolvida na mudança de um fenótipo macrofágico anti-

angiogênico e pró-inflamatório para um fenótipo pró-angiogênico e anti-inflamatório 

(Dace & Apte, 2008). No presente estudo, é demonstrado que o perfil de frequência 

e polarização de macrófagos, bem como vasos sanguíneos e linfáticos envolvidos 

no CECO é semelhante em diferentes faixas etárias, sugerindo que a instituição de 

terapias que tem como alvos os MATs e o complexo microvascular poderiam ocorrer 

da mesma maneira em pacientes jovens, de meia-idade e idosos. 

Assim, considerando o curso de envelhecimento do sistema imunológico com 

o tempo, nossos resultados indicam que a infiltração de macrófagos, exibindo 

fenótipo M2, e estruturas vasculares, com predomínio sanguíneo, se mantem com 

perfis similares, independentemente da idade do paciente acometido pelo CECO. 

Estudos adicionais devem ser realizados, focando em metodologias moleculares que 

permitam avaliar o estado funcional destas células e estruturas estromais em 

amostras similares ao proposto neste trabalho. 
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6. CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

▪ Os dados clinicopatológicos das amostras não evidenciaram diferenças 

quanto a gênero, hábitos como tabagismo e etilismo, localização do sítio 

primário do tumor, bem como o grau histológico dos tumores. 

▪ A avaliação imunoistoquímica de macrófagos exibiram quantidades 

ligeiramente maiores de células CD68+, seguidas de células CD163+. A 

imunopositividade destes marcadores foi observada predominantemente no 

ET, sendo também vistas nos NTs. Considerando os grupos etários, não 

observamos diferenças significativas na expressão de CD68 e CD163. 

▪ A determinação da microvasculatura sanguínea e linfática no CECO revelou 

DMVS (CD34+) significativamente maior quando comparado à DMVL (D2-

40+), em todos os grupos. A análise dimensional mostrou perfis similares na 

configuração vascular sanguínea e linfática em pacientes de diferentes 

idades, sem correlação com marcadores macrofágicos, sugerindo outros 

mecanismos angiogênicos. 

 

Assim, mostramos que a presença de macrófagos M2 e vasos sanguíneos é 

mantida no CECO independente da idade do paciente afetado. Sugerimos, ao invés 

da imunossenescência, uma participação de mecanismos moleculares do 

microambiente tumoral na patogênese do CECO afetando pacientes jovens e 

idosos.  
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