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Resumo 

 
Jureidini, R Análise da densidade da microvasculatura e da expressão do 
gene p53 no adenocarcinoma pancreático. São Paulo, 2009. Tese 
(doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. 73p. 
 

 

O adenocarcinoma pancreático é a neoplasia maligna mais comum do 
pâncreas. A alta taxa de mortalidade deve-se ao diagnóstico tardio e a alta 
agressividade do tumor. Freqüentemente observam-se indivíduos com 
neoplasias de mesmo estadio apresentarem sobrevivência diferente. Isso 
demonstra a necessidade de incluir mais variáveis na caracterização da 
doença. O processo de angiogênese é essencial para o crescimento tanto do 
tumor primário, quanto para o metastático. A medida da densidade intra-
tumoral da microvasculatura (DMV) por imunoistoquímica é o método mais 
confiável para medir a atividade angiogênica tumoral. A perda da função do 
gene p53 influencia a resposta à quimio e à radioterapia além de regular a 
angiogênese. A sobrevivência está inversamente relacionada à positividade do 
p53 e à DMV em neoplasias de mama, pulmão, ovários, estômago, cólon, 
laringe e bexiga. No adenocarcinoma pancreático os resultados são 
controversos. Idealizou-se essa pesquisa retrospectiva analisando-se dados 
clínicos e os resultados de estudos imunoistoquímicos obtidos de 
adenocarcinomas de pâncreas ressecados com intenção curativa. Analisou-se 
dados clínicos, patológicos, re-estadiamento e resultados da DMV e da 
expressão do gene p53 em 49 pacientes. A densidade média de microvasos 
foi de 46,2 vasos/mm2 sendo que esse valor foi utilizado para dividir os 
pacientes em grupos de baixa ou alta densidade de vasos. A coloração para 
p53 nuclear foi considerada positiva em 20 de 49 pacientes (40,8%). A DMV 
foi significativamente maior nos pacientes com tumores maiores que 3,0 cm e 
nos pacientes com ressecções incompletas. A expressão do gene p53 e a 
DMV, não foram fatores preditivos da sobrevivência pós-operatória. Não foi 
possível verificar relação entre a expressão do gene p53 e a densidade da 
microvasculatura tumoral. 
 
Descritores: 1.Neoplasias pancreáticas 2.Neoplasias pancreáticas/genética 
3.Neovascularização patológica  4.Adenocarcinoma 5.Proteína supressora de 
tumor p53/análise. 



Summary 

Jureidini R Evaluation of microvessel density and p53 in pancreatic 

adenocarcinoma. [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2009. 73p. 

The prognostic significance of microvessel density and the p53 expression was 

evaluated. Between 1993 and 2006, 49 patients with pancreatic 

adenocarcinoma were ressected with curative intention. Specimens were 

stained immunohistochemically with antibodies anti- p53 anti-CD34. 

Microvessel density (MVD) was assessed scanning ten areas of the tumoral 

section and counted at a high power in an adequate area. The MVD ranged 

from 21,2 to 54,2 vessels/mm2 (mean 46,2 vessels/mm2). Specific nuclear 

staining for p53 was determined positive in 20 patients (40,8%). The overall 

median survival was 24,1 months after resection and there was no difference in 

survival rates according to the MVD and p53 positivity. There was also no 

relation between the MVD and p53 expression. MVD and p53 expression could 

not predict survival in these patients with pancreatic adenocarcinoma. There 

was no correlation with p53 expression and intratumoral microvessel density. 

High MVD was associated with tumor size grater than 3,0 cm and positive 

margins. 

Descriptors: 1 Pancreatic Neoplasms 2 Pancreatic Neoplasms /genetics 3 

Neovascularization, Pathologic 4 Adenocarcinoma 5 Tumor Suppressor Protein 

p53/analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na última década, inúmeras pesquisas acumularam conhecimento 

suficiente para definir o câncer do aparelho digestivo como uma doença 

genética complexa. Estudos sobre os oncogenes, os genes supressores 

tumorais, a expressão anormal de fatores de crescimento e angiogênese 

representam os principais alvos dessas pesquisas. Entretanto, não está bem 

esclarecida a relação entre essas alterações genéticas, a terapêutica e a 

prevenção do câncer digestivo. A inibição do surgimento de metástases, a 

prevenção do câncer e seu tratamento são os atuais objetivos dos 

pesquisadores em geral. 

 

O adenocarcinoma pancreático é a neoplasia maligna mais comum do 

pâncreas. Os dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) revelam que esta 

patologia corresponde a 2% de todas as neoplasias no Brasil (Brasil, 2007). 

Em 2007, nos Estados Unidos, estimou-se diagnosticar 37.170 casos. Nesse 

mesmo ano calculou-se 33.370 mortes relacionadas (Jemal et al., 2007). 

Essa alta taxa de mortalidade deve-se ao diagnóstico tardio e a alta 

agressividade do tumor. A sobrevida média global em cinco anos está abaixo 

de 5% e quando os pacientes são tratados cirurgicamente, esta taxa varia de 

4 a 25% (Schnelldorfer et al., 2008; Howard et al., 2006; Winter et al., 2006; 
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Cress et al., 2006, Smeenk et al., 2005; Wagner ey al., 2004; Alexakis et al., 

2004; Schimidt et al., 2004; Richter et al., 2003). 

 

A duodenopancreatectomia cefálica é considerada uma das mais 

complexas operações do aparelho digestivo. Com o avanço técnico e 

multidisciplinar no cuidado dos pacientes submetidos a esse procedimento. A 

duodenopancreatectomia passou a ser realizada índices de mortalidade 

próximos de 2% com baixa morbidade (Winter et al., 2006). Nesse particular 

destaca-se o trabalho de Sosa et al., (1998), que demonstrou uma relação 

inversa entre o volume anual de operações realizadas em uma única 

instituição e a mortalidade cirúrgica. 

 

A estratificação dos pacientes em estádios diversos poderia permitir 

uma melhor individualização da abordagem terapêutica, que pode variar entre 

cirurgia radical associada a tratamento radio e quimioterápico ou apenas a 

cuidados paliativos. Aplicando-se os sistemas de estadiamento 

convencionais, frequentemente observam-se indivíduos com neoplasia de 

mesmo estadio que apresentam sobrevivência diferente. Isso demonstra a 

necessidade de incluir mais variáveis na caracterização da doença. Mais 

ainda, a comparação entre diferentes casuísticas é complicada por falhas na 

caracterização histopatológica das neoplasias ressecadas (Esposito et al., 

2008; Jureidini et al., 2003). Essas variáveis poderiam ser: marcadores 
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tumorais séricos, expressão de genes, características de proliferação celular 

e vascular, entre outras. 

 

Marcadores moleculares que apresentem influência prognóstica, 

também podem tornar-se eventuais alvos para tratamento específico e podem 

ser utilizados para o diagnóstico precoce, monitorização de pacientes de alto 

risco e finalmente, contribuir para o melhor entendimento da progressão do 

câncer pancreático. 

 

As pesquisas nesses últimos 20 anos demonstram que eventos 

genéticos e epigenéticos participam da indução e da progressão do câncer 

pancreático. Além disso, o estudo de lesões precursoras não invasivas 

permitiu formular um modelo de progressão seqüencial de mutações 

adquiridas (Koorstra et al., 2008). Paralelamente, o surgimento de 

quimioterápicos que agem em sítios moleculares específicos, permitiu 

adaptar esquemas de tratamentos individualizados. (Albo et al., 2008). 

 

A partir das pesquisas de Folkman, no final da década de 80, 

estabeleceu-se que o processo de angiogênese é essencial para o 

crescimento tanto do tumor primário, quanto para o metastático. Sabe-se que 

o tecido tumoral necessita de um adequado suprimento sanguíneo a partir do 

tamanho de 1 a 2 mm. (Folkman et al., 1989; 1990; 1992). A angiogênese, 

também contribui para o processo de metastatização porque facilita a 
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circulação de células tumorais pelos vasos neoformados e permite o 

crescimento das células em sítios distantes do tumor primário (Liotta et. al., 

1991). 

 

A contagem da densidade intra-tumoral da microvasculatura (DMV) 

auxiliada por imunoistoquímica é o método mais confiável para medir a 

atividade angiogênica tumoral. (Gasparini et al., 1995; Weidner et al., 1992). 

A sobrevivência está inversamente relacionada à densidade da 

microvasculatura em neoplasias de mama, pulmão, ovário, estômago, cólon, 

laringe e bexiga (Uzzan et al., 2004; Des Guetz et al., 2006; Tanigawa et al., 

1996; Gasparini et al.,1993,1995,1996; Macchiarini et al., 1992). 

 

Depois do estudo pioneiro de Ellis, em 1998, o papel da DMV como 

fator prognóstico no adenocarcinoma de pâncreas foi estudado com 

resultados conflitantes (Fujimoto et al., 1998; Ikeda et al., 1999; Stipa et al, 

2002). Mais recentemente, após o surgimento das terapias anti-angionênicas, 

sugeriu-se que a averiguação da atividade de angiogênese tumoral poderá 

limitar o tratamento específico aos pacientes nos quais se antevê possível 

resposta (Ko et al., 2008). 

 

O mais estudado gene supressor tumoral é o p53. Os estudos 

pioneiros de Hollstein et al. (1991) definiram que a perda de sua função 

provoca transformação maligna de células in vitro e aparecimento de 
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neoplasias in vivo. A sua ação é de bloquear a divisão celular ou ativar o 

mecanismo de morte celular quando existe alguma alteração molecular no 

DNA. A proteína p53 mutada não consegue sofrer hidrólise enzimática normal 

e o seu acúmulo no núcleo celular indica mutação no seu gene codificador. 

Representa também, a incapacidade da célula tumoral sofrer sua ação 

reguladora. Essa função confere ao gene p53 a reputação de “guardião” do 

genoma celular e, por estar ligada à gênese tumoral, as mutações desse 

gene foram intensamente pesquisadas em inúmeros tumores humanos, 

inclusive no pancreático. (Nio et al., 2001, Dong et al., 2005, Talar-

Wojnarowska et al., 2006; Koorstra et al., 2008; Garcea et al., 2005; Del 

Chiaro et al., 2005, Schneider et al., 2008) 

 

Observou-se que a perda da função do gene p53 influencia na 

resposta à quimioterapia e à radioterapia. (Bertheau et al., 2008; Hoffmann et 

al., 2008; Giovanetti et al., 2006; Cascalló et al., 2005; Itaya et al., 2005; 

Shears et al., 1998; Ribeiro Jr. et al., 1998; Ikegushi et al., 1997; Lowe et al., 

1994) e que genes supressores tumorais participam da regulação da 

angiogênese tumoral. (Stellmach et al., 1996; Bouck et al., 1996). 

 

Especificamente em relação ao gene p53, observou-se que a função 

normal desse gene diminui a produção do mais importante fator angiogênico: 

o fator de crescimento de endotélio vascular (VEGF) (Mukhopadhyay et al., 

1995; Ueba et al., 1994; Dameron et al., 1994; Ren, et al., 2006). No 
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adenocarcinoma de pâncreas Fujioka et al., 2001 demonstrou uma forte 

relação entre a expressão do gene p53 e a produção de VEGF e com a 

densidade da microvasculatura tumoral. Após o estudo de Ren et al., em 

2006, consolidou-se a importância do gene p53 na regulação da angiogênese 

tumoral. 

 

Com o objetivo de contribuir para o entendimento da angiogênese no 

adenocarcinoma pancreático, idealizou-se essa pesquisa retrospectiva 

analisando-se dados clínicos e resultados de estudos imunoistoquímicos 

obtidos de tumores ressecados com intenção curativa. Essa análise incluiu 

avaliação de fatores clínicos e patológicos, re-estadiamento e avaliação da 

densidade de microvasculatura e da expressão do gene p53, nessa 

neoplasia. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Constituíram objetivos do presente estudo: 

 

1. Determinar a importância prognóstica da densidade da 

microvasculatura e da expressão do gene p53 nos pacientes 

tratados por adenocarcinoma de pâncreas; 

 

2. Verificar a relação da expressão do gene p53 com a densidade 

da microvasculatura nos tumores pancreáticos; 

 

 

3. Correlacionar a densidade de microvasculatura tumoral com 

características clínico-patológicas no adenocarcinoma de 

pâncreas. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

Buscou-se avaliar por método imunoistoquímico a presença da 

proteína p53 e a densidade da microvasculatura em amostras de tecido 

tumoral conservadas em blocos parafinados.  

 

 

3.1 Casuística 

 

Compôs essa casuística, parte de um grupo de 72 pacientes operados 

por adenocarcinoma de pâncreas, no período de 1993 a 2006 no Serviço de 

Vias Biliares e Pâncreas da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. 

Para a constituição dessa casuística, analisou-se retrospectivamente 

os prontuários clínicos dos referidos pacientes, com ênfase nos dados de 

tempo de segmento pós-operatório e na revisão dos laudos histopatológicos, 

estabelecendo-se o seu re-estadiamento, segundo o Sistema de 

Estadiamento TNM da UICC/AJCC (2006). (Tabela 1) 
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Tabela 1 Sistema de Estadiamento TNM da UICC/AJCC 6ª ed. 2002 

 
 

Em seguida, os blocos de parafina contendo material das peças 

cirúrgicas foram recuperados no arquivo blocário da Divisão de Anatomia 

Patológica da FMUSP. Novas secções foram realizadas para exame 

histopatológico e identificação dos blocos que continham tecido tumoral 

representativo. Desses, retiraram-se cortes para a realização de estudo 

imunoistoquímico. 
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Todos os pacientes foram submetidos a tratamento cirúrgico com 

intenção curativa. As operações foram realizadas de maneira padronizada 

(Bacchella, 1986), realizando-se a ressecção da cabeça pancreática em bloco 

com o ducto colédoco, vesícula biliar, duodeno e os linfonodos peri-

pancreáticos e hilares (números 5, 6, 8A, 12A, 12B, 13, 14V e 17 da nova 

classificação da Japan Pancreas Society – JPS (1996) (Figuras 1 e 2). 

Realizou-se a ressecção parcial de veia porta (VP), veia mesentérica superior 

(VMS) ou da confluência espleno-mesentérica (CEM) apenas quando 

observou-se invasão macroscópica. Quando a ressecção foi do pâncreas 

distal, ressecou-se em monobloco o corpo, a cauda, o baço, os vasos 

esplênicos e os linfonodos regionais (números 10, 11P, 11D, 14V e 18). Não 

foi realizada linfadenectomia ampliada em nenhum dos pacientes. (Figura 1). 

 

 
Figura 1 Linfonodos peri-pancreáticos e retro-peritoneais (esq.) 
Figura 2 Aspecto intra-operatório após a ressecção de tumor na cabeça pancreática 
(dir.) 
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Estabeleceu-se como critérios de elegibilidade o diagnóstico anátomo-

patológico, a ressecção tumoral, a recuperação dos blocos de parafina 

contendo tecido tumoral representativo da neoplasia, a presença de fatores 

prognósticos identificáveis (tamanho do tumor, presença de metástase 

linfonodal, descrição de comprometimento ou não de margens cirúrgicas, 

descrição de presença ou não de invasão angio-linfática e perineural) e 

tempo de sobrevivência pós-operatória. 

 

Constituiu-se assim, um grupo de 49 pacientes que foram analisados 

com a metodologia descrita a seguir. As informações sobre o segmento pós-

operatório incluíram a obtenção da data do procedimento, data do óbito ou 

contato em junho de 2008. Sete pacientes (14,3%) perderam o segmento 

ambulatorial pós-operatório. Esses pacientes foram considerados nas curvas 

de sobrevivência até a data do último contato disponível.  

 

Para análise das curvas de sobrevivência, excluíram-se dois pacientes 

que apresentaram óbito peri-operatório. 

 

Quanto ao tratamento complementar, buscaram-se os dados em 

prontuários separados no Serviço de Oncologia da FMUSP. Obteve-se 

informações de 40 pacientes sendo que desses, 32 realizaram algum 

tratamento adjuvante ao cirúrgico. A quimioterapia mais comumente aplicada 
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foi com 5-FU seguida por Gemcitabina. Dezesseis pacientes receberam 

radioterapia externa além de quimioterapia. 

 

3.2 Método 

 

3.2.1 Estudo anatomopatológico 

 

O estudo anatomopatológico foi realizado na Divisão de Anatomia 

Patológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, sob a supervisão da Dra. Rosely A. Patzina. 

Determinou-se o tipo histológico, o re-estadiamento TNM e a revisão do grau 

histológico conforme normas da Organização Mundial da Saúde. (Kloppel, 

1996). 

 
Figura 3. Blocos parafinados e lâminas preparadas com coloração HE. 
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3.2.2 Estudo imunoistoquimico 

 

A metodologia utilizada para realizar a reação imunoistoquimica foi 

descrita inicialmente por Banks et al., em 1986. Os blocos de parafina 

contendo tecido tumoral foram seccionados em espessura de 2-3 

micrômetros e fixados em lâminas de vidro. Utilizou-se para a reação, 

anticorpos monoclonais anti-proteína CD34 para a coloração do endotélio dos 

microvasos tumorais e anti-proteína p53.  

 

O protocolo utilizado para a reação imunoistoquímica com o anticorpo 

anti-CD34 foi:  

1. Desparafinização das secções com xilol a 60ºC por 30 minutos; 

2. Desparafinização das secções com xilol em temperatura 

ambiente por mais 10 minutos; 

3. Hidratação progressiva em álcool absoluto (duas vezes), em 

álcool 95% (duas vezes), álcool 70% (uma vez), água corrente 

(uma vez) e água destilada (uma vez); 

4. Bloqueio da peroxidase endógena com água oxigenada 6% (20 

volumes), por vinte minutos (uma vez), seguido de lavagem em 

água corrente destilada; 

5. Pré-tratamento da secção a quente em panela de pressão (por 

dois minutos), com solução de ácido cítrico 10mM, em 6,0 de 
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ph. Lavagem em água corrente, destilada e com tampão PBS 

(três vezes); 

6. Incubação com o anti-corpo monoclonal primário anti-CD34 

(clone QBEand10, código M7001, Dako®), diluído em solução 

de albumina a um por cento em PBS, em câmara úmida por 18 

horas a 4°C. Lavagens com tampão PBS (três vezes); 

7. Incubação com o anti-corpo secundário (EP-ABCU, 

Novocastra®) marcado com Biotina (LSAB+, Dako®), em 

câmara úmida por uma hora 37°C. Lavagens com tampão PBS 

(três vezes); 

8. Incubação em câmara úmida com o complexo Streptavidina-

Biotina-Peroxidase (LSAB+, Dako®), por 30 minutos a 37°C. 

Lavagens com tampão PBS (três vezes); 

9. Revelação com substrato cromogênico diaminobenzidina (60 

mg) diluído em uma solução de 100ml de PBS e 1,5ml de água 

oxigenada a 6%, por cinco minutos. Lavagem em água corrente 

e destilada; 

10. Contracoloração em Hematoxilina de Harrys e lavagem em água 

corrente e destilada; 

11. Desidratação das secções em: álcool 70% (uma vez), álcool 

95% (duas vezes), álcool absoluto (duas vezes) e xilol (três 

vezes); 

12. Montagem em Entellan. 
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Para a reação com o anti-corpo anti-p53, na etapa 5 manteve-se em 

panela de pressão por três minutos e meio, o anti-corpo monoclonal anti-p53 

foi o Clone DO7, Código M7001, Dako® e anti-corpo secundário foi o K0690, 

Dako®, também marcado com Biotina (LSAB+ Dako®). 

 

Considerou-se o resultado da avaliação imuno-histoquímica do tecido 

como “p53 positivo” quando dez por cento das células tumorais apresentavam 

coloração nuclear (Jureidini, 2003). 

 

 
Figura 4. Modelo esquemático da reação imunoistoquímica. 
 

Para a contagem de vasos, dez áreas da secção tumoral, foram 

selecionadas aleatoriamente realizando-se um movimento de “zigue-zague” 

em um campo visual de 40 vezes. Essa área foi então visualizada em 400 

vezes de aumento utilizando-se um retículo na óptica do microscópio, com 

cem marcas distribuídas uniformemente em área de visualização de 754µm2. 
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Nesse campo, a contagem de um micro-vaso foi determinada quando 

coincidia uma marca do retículo sobre uma célula endotelial corada. Como 

Weidner et al. Descreveram, em 1991, a identificação de um micro-vaso não 

necessitou da visualização de um lúmen vascular ou da presença de 

eritrócitos (Figura 5). 

 
Figura 5 Ilustração de alguns pontos do retículo utilizado para a contagem da DMV. 
Caso nº 3. Coloração com anticorpo anti-CD34. Microscopia óptica (aumento de 400 
vezes). 
 

Como a área de tecido visualizada com o aumento de 400x 

corresponde a 754µm2, utilizou-se uma equação de conversão de unidades 

para que a densidade de microvasos ficasse medida em vasos por milímetros 

quadrados - vasos/mm2 (Figura 5). Essa conversão serviu para comparação 

dos resultados dessa casuística com os resultados obtidos por outros 

pesquisadores que utilizam essa unidade de medida para a densidade da 

microvasculatura tumoral. 
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Figura 6 – Equação de conversão das unidades vaso/campo para vasos/mm2 
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3.2.3 Análise estatística 

 

 

Para comparar os dados pacientes, utilizaram-se os testes Qui-

quadrado, Exato de Fisher e T-Student para as variáveis qualitativas. As 

variáveis classificatórias foram descritivamente apresentadas em tabelas de 

contingência contendo freqüências absolutas (n) e relativas (%). 

 

O teste Exato de Fisher foi utilizado quando, para uma determinada 

variável estudada, havia duas categorias (idade, sexo, N, tamanho, 

positividade do p53, invasão vascular e comprometimento de margem). O 

teste Qui-quadrado foi utilizado para as variáveis T, estadiamento e grau 

histológico. 

 

O teste T-Student foi utilizado quando era possível comparar variáveis 

simples das quais se pode obter média e desvio padrão.  

 

Para avaliar a influência individual de cada uma das variáveis, foram 

elaboradas as curvas de sobrevivência seguindo o modelo de Kaplan-Meier. 

O estudo das diferenças entre duas curvas de sobrevivência foi realizado 

aplicando-se o método de Log-Hank. 
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Para análise da influência de uma variável relacionada com a DMV de 

forma independente, utilizou-se o modelo de linear generalizado. 

 

Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. 

 

Para a realização dos cálculos e métodos estatísticos, foram 

empregados os programas LIFETEST e PHREG do pacote estatístico SPSS 

8.0 for Windows-SAS Institute Inc. Cary, NC, USA. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Os dados clínicos dos pacientes foram organizados em tabelas para 

permitir a caracterização de dados relevantes. Isso sintetizou as informações 

que foram posteriormente avaliadas pelos métodos estatísticos descritos 

acima.  

 

As análises foram realizadas em cinco etapas: 

a) análise descritiva da casuística;  

b) curva de sobrevivência geral;  

c) influência prognóstica das variáveis DMV e p53;  

d) comparação dos pacientes dos fenótipos mais favoráveis e menos 

favoráveis em relação à DMV e expressão do gene p53. 

e) correlação da expressão de DMV com fatores clinico-patológicos; 

f) análise multivariada dos resultados. 

 

Nas etapas onde se utilizou curvas de sobrevivência (c e d); os dados 

dos dois grupos que constituem a curva foram comparados em tabelas com 

as suas características clínico-patológicas. Isso permitiu evidenciar a 

homogeneidade dos grupos e o estudo das diferenças entre as curvas de 

sobrevivência.  
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Na análise da relação entre a DMV e os diversos fatores clinico-

patológica, considerou-se: a idade, o sexo, estádio T e N, tamanho do tumor, 

o grau histológico, o comprometimento das margens cirúrgicas e a expressão 

do p53. 

 

 

4.1 Análise descritiva 

 

Nos 49 pacientes que compuseram a casuística, a idade média foi de 

58,3 anos, sendo 27 mulheres. Em 46 pacientes o tumor localizava-se na 

cabeça do pâncreas (93,8 %). 

 

Trinta e um pacientes apresentavam-se em estadio igual ou superior 

ao IIB (63,2%). Em 32 pacientes, o tumor era pT3 (65,3%), 29 apresentavam 

linfonodos comprometidos (59,2%), 45 possuíam invasão perineural (91;8%) 

e 26 invasão vascular (53,1%). O diâmetro médio dos tumores foi de 3,32cm 

(variou entre 1,5 e 6,5cm). Observaram-se margens cirúrgicas 

comprometidas em 18 tumores ressecados (36,7%) e sete pacientes 

apresentavam tumores indiferenciados (14,3%). Dez pacientes foram 

submetidos a ressecção parcial de VP, VMS ou da CEM (20,4%). 

 

A densidade média de microvasos variou de 1,6 a 7,1 vasos/campo ou 

seja de 21,2 a 94,1 vasos/mm2. A média dessa distribuição foi de 46,2 

vasos/mm2 sendo que esse valor foi utilizado para distribuir os pacientes em 
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grupos de baixa ou alta densidade de vasos. A coloração para p53 nuclear foi 

considerada positiva em 20 pacientes (40,8%) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Dados descritivos de casuística 
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4.2 Curva de sobrevivência geral 

 

A curva de sobrevivência geral elaborada pelo modelo de Kaplan–

Meier demonstrou que a sobrevivência média foi de 24,1 meses. Quatro 

pacientes (8,5%) permaneceram vivos sendo que três sem evidência de 

doença. O seguimento pós-operatório variou de 3,0 a 89,2 meses. Trinta e 

seis pacientes faleceram por causas relacionadas a neoplasia (73,5%) 

 

 
Gráfico 1. Curva de sobrevivência geral.
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4.3 Curvas de sobrevivência de acordo com a DMV 
 

A tabela 3 mostra que os grupos com baixa e alta DMV são 

semelhantes quanto as suas características clinico-patológicas e as curvas de 

sobrevivência elaboradas pelo método de Kaplan-Meier e comparadas pelo 

método de Log-Rank, ilustradas no gráfico 3, demonstram que não houve 

nenhuma diferença na sobrevivência com essa estratificação. 

 

Tabela 3 Dados descritivos dos pacientes dos grupos DMV alta e baixa 
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Gráfico 2. Curvas de sobrevivência de acordo com a DMV. 
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4.4 Curvas de sobrevivência de acordo com a expressão p53 

 

A tabela 4 mostra que os grupos p53 negativos e positivos são 

semelhantes quanto as suas características clinico-patológicas e as curvas de 

sobrevivência elaboradas pelo método de Kaplan-Meier e comparadas pelo 

método de Log-Rank, ilustradas no gráfico 3, demonstram que não houve 

nenhuma diferença na sobrevivência com essa estratificação. 

 

Tabela 4 Dados descritivos dos pacientes dos grupos p53 negativo e positivo 
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Gráfico 3. Curvas de sobrevivência de acordo com o p53. 
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4.5 Estudo da sobrevivência de acordo com a expressão p53 e DMV 

combinadas 

 

A tabela 5 mostra que os grupos p53 negativo/DMV baixa e p53 

positivo/DMV alta são semelhantes quanto as suas características clinico-

patológicas e as curvas de sobrevivência elaboradas pelo método de Kaplan-

Meier e comparadas pelo método de Log-Rank, ilustradas no gráfico 5, 

demonstram que não houve nenhuma diferença na sobrevivência com essa 

estratificação. 

Tabela 5 Dados descritivos dos pacientes dos grupos p53 negativo/DMV baixa e  
p53 positivo/DMV alta 
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Gráfico 4: Curvas de sobrevivência pela combinação p53/DMV. 
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4.6 Análise da relação entre a densidade de microvasculatura e dados 

clínico-patológicos  

 

A média da DMV nos pacientes estudados foi de 46,2 vasos/mm2. A 

DMV foi significativamente maior nos pacientes com tumores maiores que 

3,0cm (p=0,03). Nos pacientes com margem comprometida, também foi 

encontrado DMV maior (p=0,04). A correlação entre a expressão do p53 com 

a DMV não foi estatisticamente significativa (p=0,39). 

 

Tabela 6 Relação da média da DMV com dados clínico-patológicos 
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4.7 Análise multivariada 

 

Através da análise de modelo linear generalizado dos fatores clínico-

patológicos significantes (margem e tamanho) listados na tabela 6, revelou-se 

que nessa casuística o único fator que apresentou relação independente com 

a DMV foi a margem cirúrgica. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Nessa casuística, observou-se que a DMV média foi de 46,2 

vasos/mm2. A densidade da microvasculatura tumoral não foi preditiva da 

sobrevivência pós-operatória. Os pacientes com alta DMV apresentaram uma 

sobrevivência média de 20,7 meses e os de baixa DMV 17,9 meses (P=0,60). 

 

Alguns estudos conseguiram demonstrar uma relação entre a DMV e o 

prognóstico em pacientes portadores de adenocarcinoma pancreático 

(Giannopoulos et al., 2007; Stipa et al., 2002; Niedergethmann et al., 2002; 

Karademir et al., 2000; Ikeda et al.,1999; Itakura et al., 1997). Outros autores 

também demonstraram que a DMV está relacionada ao prognóstico em 

tumores de nasofaringe, ovário, mama, estômago, cólon e vias biliares 

(Guang-Wu et al., 2000; Labiche et al., 2009; Shivakumar et al., 2009; Konno 

et al., 2000; Dês Guetz et al., 2006.; Thelen et al., 2008). 

 

Porém, no adenocarcinoma de pâncreas, a relação da alta DMV com o 

prognóstico não foi demonstrada em algumas séries (Ellis et al., 1998; 

Fujimoto et al., 1998; Ikeda et al., 1999; Takagi et al., 2005 e 2008). A razão 

dessa controvérsia pode ser, em parte, explicada por não haver uniformidade 

nos critérios de seleção dos pacientes, nas áreas de tumor avaliadas para 
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contagem de vasos, no antígeno endotelial utilizado e técnicas de contagem 

dos microvasos (Takagi et al., 2008).  

 

Não existe ainda, um método padronizado para a contagem da DMV. A 

metodologia escolhida para a realização do presente estudo foi a proposta 

por Weidner et al. (1991), que é amplamente utilizada da literatura. Nela, não 

é necessária a presença de um lúmen vascular ou a presença de hemácias 

para a contagem de um microvaso. Takagi et al., em 2008, consideraram 

importante a visualização do lúmen vascular para a definição da DMV tumoral 

e quando compararam o método tradicional com esse método modificado, 

observaram correlação com o prognóstico apenas no segundo grupo. Outros 

estudos comparativos são necessários para definir se essa metodologia é a 

mais adequada para a contagem da microvasculatura tumoral. 

 

Também existe controvérsia quanto ao anticorpo escolhido para a 

coloração imunoistoquimíca do endotélio vascular (anticorpos anti-CD31, anti-

CD34 ou anti-fator VIII), o número de áreas contadas em cada secção 

tumoral (3-10 áreas) e a região do tumor a ser avaliada (periférica ou central 

e a que apresenta maior ou menor densidade de vasculatura) (Vermeulen, 

1996).  

 

A influência da escolha do anticorpo utilizado para coloração do 

endotélio dos microvasos não está bem definida. Os anticorpos anti-CD31 e 
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anti-CD34 se ligam em igual intensidade ao endotélio de tecidos normais e 

tumorais. O anti-CD31 pode eventualmente corar células plasmáticas e o anti-

CD34 células estromais. Já o anticorpo anti-fator VIII tem uma sensibilidade 

menor ao endotélio tumoral. A reatividade desses anticorpos também pode 

ser alterada pela fixação do tecido tumoral em parafina. Atribui-se ao anti-

CD31 uma discreta vantagem nesse aspecto, porém a especificidade do anti-

CD34 é um pouco superior (Vermeulen et al., 1996). Takagi et al. (2008) não 

conseguiram obter boa coloração do endotélio vascular com o anticorpo anti-

CD34, apesar desse ser o anticorpo mais frequentemente utilizado (Tabela 7) 

 

Tabela 7 Características de estudos da DMV no câncer de pâncreas  

 
 



 49

Sendo a angiogênese essencial para o crescimento tumoral e às 

metástases, é crucial que a medida da DMV tumoral seja padronizada e 

reprodutível. Não existe ainda, a padronização desse sistema de medida o 

que facilitaria a realização de futuros estudos comparativos. 

 

Nesse trabalho utilizamos o anticorpo anti-CD34 e contamos 10 áreas 

aleatoriamente escolhidas na secção tumoral. Observou-se uma eficaz 

coloração do endotélio vascular e uma mínima parte dos microvasos 

contados não apresentava lúmen vascular. Utilizando-se 10 áreas de 

contagem em cada secção tumoral, minimizou-se as diferenças oriundas de 

heterogeneidades numa mesma secção. Ressalta-se que o presente estudo 

foi o que avaliou o maior número de áreas por secção, sendo que esse variou 

de 3 a 6 nos outros estudos (tabela 7). 

 

A metodologia empregada foi eficaz para a identificação dos 

microvasos intratumorais. Obteve-se uma leitura da DMV média semelhante à 

DMV encontrada por outros autores que empregaram técnicas semelhantes 

(Fujimoto et al., 1988; Ellis et al., 1998). 

 

Vários estudos avaliaram a DMV no adenocarcinoma pancreático e 

sugerem uma grande atividade angiogênica tumoral. Uma DMV tumoral 

significativamente superior à do tecido pancreático normal e na pancreatite 

crônica foi demonstrada (Kuehn et al. 1999; Espósito et al.2004). Outros 
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estudos correlacionaram a DMV com o prognóstico pós-operatório no 

adenocarcinoma pancreático (Niedergethmann et al., 2002; Karademir et al., 

1999; Stipa et al., 2002). Analisando 22 pacientes portadores de 

adenocarcinoma, Karademir et al. (1999) demonstraram que a densidade 

vascular na superfície tumoral e a DMV intratumoral estavam correlacionadas 

com a proliferação celular, com tumores mais indiferenciados e com tumores 

maiores que 3,0cm além de menor sobrevivência. No presente estudo, 

demonstrou-se essa mesma associação da alta DMV, com os tumores 

maiores. Fujioka et al. (2001) também demonstraram que os pacientes com 

DMV alta apresentavam menor tempo livre de doença, menor sobrevivência 

geral e maior incidência de metástases hepáticas. 

 

Em contrapartida, Ellis et al. (1998), não conseguiram demonstrar a 

relação da DMV/VEGF com sobrevivência e tempo livre de doença. Apesar 

disso, a grande maioria dos trabalhos indica que o adenocarcinoma de 

pâncreas apresenta um elevado grau de angiogênese como os tumores de 

mama (Uzzan et al. 2004), pulmão (Kadota et al. 2008), próstata (Kaygusuz et 

al.2007) e cólon (Dês Guetz, 2006). Em todos esses, a alta DMV está 

relacionada com o prognóstico e com um risco maior de desenvolvimento de 

metástases. O achado de maior DMV nos pacientes com margem 

comprometida da casuística estudada deve ser avaliado com precaução. 

Apesar de sugerir maior agressividade tumoral, como Giannopoulos et al 

(2007) demonstraram, não foi possível avaliar a proporção de pacientes com 

tumores no processo uncinado ou junto aos vasos mesentéricos. 
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Outra explicação para os resultados no câncer de pâncreas serem 

conflitantes é que algumas casuísticas são constituídas de pacientes que já 

se encontram em uma fase avançada da doença. O tempo de sobrevivência 

média pós-operatória não permite identificação de fatores prognósticos 

independentes. As curvas de sobrevivência apresentam um forte declive em 

ambos os braços e em um curto espaço de tempo. E a diferença entre elas 

ficam ainda menor quando a casuística é composta de um número pequeno 

de pacientes. Esse é o caso de estudos de tumores de alta malignidade como 

o câncer pancreático. Inúmeros trabalhos sobre fatores prognósticos no 

câncer pancreático não conseguem ser reproduzidos, apresentam resultados 

diferentes e fatores com baixa influência prognóstica (Takai et al., 2003, 

Wagner et al., 2004, Garcea et. al., 2005, Winter et al., 2006). Nas curvas de 

sobrevivência desse trabalho observa-se claramente esse comportamento 

(Gráficos 2, 3 e 4). Esforços para um diagnóstico precoce dessa patologia 

poderão contribuir para definir um melhor quais os fatores prognósticos mais 

significativos no câncer pancreático. 

 

No estudo de Karademir et al. (2000), a casuística foi composta de 

45,5% de pacientes no estadio 1 e foi possível demonstrar a influência 

prognóstica da DMV tumoral. No estudo de Ellis et al. (1998), não existe uma 

clara estratificação dos fatores clinico-patológicos da casuística, mas, 

observa-se uma sobrevida média de aproximadamente 50% em 60 meses e 
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apenas o número de pacientes limitou a identificação da DMV como um fator 

preditor da sobrevivência. Já no estudo de Fujimoto et al. (1998), observa-se 

que 60% dos pacientes apresentam-se acima do estadio III e a expressão do 

VEGF e a DMV não foram fatores prognósticos. 

 

Uma vez que a angiogênese é um importante evento na progressão do 

adenocarcinoma pancreático, há uma aparente contradição com a sua 

característica de hipovascularização na tomografia computadorizada com 

contraste endovenoso. Wang et al. (2003) ressaltaram que a atenuação do 

tumor pancreático é o resultado da combinação da DMV intra-tumoral, da 

desmoplasia e do tecido pancreático normal peritumoral que inclui, também, 

os vasos de maior calibre intra e peritumorais. Além disso, a perfusão do 

tecido tumoral depende da organização da drenagem venosa e linfática 

(linfangiogênese) que é significativamente desorganizada nas neoplasias 

(Jain et al., 1988; Cuenod et al., 2006; Kadota et al., 2008). 

 

Uma das vantagens da análise da DMV é predizer o prognóstico. 

Porém, o conhecimento mais aprofundado da angiogênese tumoral pode 

permitir o delineamento de uma terapia mais efetiva. A inibição da 

angiogênese tornou-se um alvo de tratamento bastante atraente nos últimos 

anos, essa terapia oferece um benefício teórico de controle de crescimento 

tumoral e interação potencializadora da ação da quimio e da radioterapia. 

(Hess et al., 2001; Wildiers et al., 2003). 
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Recentemente, terapias antiangiogênicas foram descritas (anticorpos 

anti-VEGF, anticorpos anti-receptor do VEGF e antisense). Com a aplicação 

do anticorpo monoclonal anti-receptor do VEGF – Bevacizumab observou-se 

a supressão do crescimento de tumores pancreáticos em estudos 

laboratoriais. Além disso, os tumores apresentaram uma melhor organização 

da microvasculatura e da perfusão do quimioterápico (Wildiers, 2003). 

 

Infelizmente o estudo clínico de fase II (CALGB 80303) finalizado em 

2008, não conseguiu demonstrar um real benefício na adição de 

Bevacizumab ao tratamento convencional (Gemcitabina e baixa dose de 

Cisplatina) em 52 pacientes com adenocarcinoma pancreático metastático. 

Os autores ressaltam a necessidade de identificar os pacientes que possuem 

mais chance de responder a terapia anti-angiogênica, evitando assim efeitos 

colaterais indesejáveis nos outros. Estudar a DMV tumoral antes da terapia 

pode ser uma maneira de identificar esses pacientes. Ainda não existem 

protocolos que incluam a análise da DMV como critério para aplicação de 

terapia anti-angiogênica.  

 

Um benefício especial existe na análise desses alvos moleculares 

quando se intenciona aplicar quimioterapia neo-adjuvante. Apenas os 

pacientes com maior probabilidade de resposta seriam incluídos no 

tratamento e os pacientes nos quais se antevisse menor chance de resposta, 
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não teriam seu tratamento cirúrgico definitivo postergado ou até impedido 

pela toxicidade do tratamento ou pela evolução tumoral. 

 

O gene p53 foi extensamente investigado em vários tumores humanos 

sendo que, sua expressão normal regula a angiogênese através da indução 

da trombospondina-1, que é um forte inibidor da neovascularização em 

tumores de mama e cólon. A perda da função do gene p53 está associada a 

um aumento da angiogênese nessas neoplasias (Ren et al., 2006). As 

mutações no gene p53 levam a produção de uma proteína p53 mutada, que 

não consegue sofrer hidrólise enzimática normal e que se acumula no núcleo 

celular. Portanto, o resultado positivo da imunoistoquimica implica na 

identificação dos tumores com essa mutação. 

 

O produto do gene p53 é uma fosfoproteína, primeiramente identificada 

em 1979, foi encontrada em pequenas quantidades nas células normais, mas 

em quantidades muito elevadas (5 a 100 vezes) nas células tumorais 

cultivadas em laboratório e, também, em tumores humanos. Os efeitos da 

proteína natural na proliferação celular incluem a regulação da transição da 

fase G-1 para a fase S da mitose (como um ponto de checagem) e também 

determina a morte celular por apoptose (Hollstein et al., 1991; Volgelstein et 

al, 1992; Carlson e Lois, 1995, Lowe et al., 1994). Essas funções são 

mediadas pela interação da proteína p53 com sequências específicas da 

cadeia do DNA celular. Tal ligação permite a ação de outros genes no nível 
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transcricional como os genes GADD45, MDM2 e p21Waf1/Cip1 (Kastan et al., 

1992; Barak et al., 1993; Harper et al., 1993). 

 

Assim, na presença de lesão do DNA, a proteína p53 natural acumula-

se e promove a expressão em cascata de outros genes e proteínas. Uma  

dessas é a proteína p21 que se liga a quinases dependentes de ciclina (CDK) 

e inibe sua atividade. Dessa forma o ciclo celular é interrompido antes da 

síntese do DNA danificado e é dada à célula a oportunidade de repará-lo. 

Caso a correção não ocorra satisfatoriamente, a presença da proteína p53 

pode induzir a morte celular programada (apoptose) (Nelson et al., 1994; 

Hoffman et al., 1994; Hollstein et al., 1991). 

 

Muitos quimioterápicos exercem sua ação antitumoral induzindo a 

apoptose das células tumorais. Assim, a positividade do p53 em tumores 

pancreáticos poderia influenciar a eficácia dessas drogas. Dong et al. (2003), 

Nio (2001) e Sinicrope (1996), relacionaram a expressão do p53 com a 

resposta à quimioterapia em câncer de pâncreas, porém não conseguiram 

demonstrar correlação com a sobrevivência. 

 

Nessa casuística, observou-se que a coloração para p53 nuclear foi 

considerada positiva em 20 pacientes (40,8%) e não foi preditiva da 

sobrevivência pós-operatória. Os pacientes p53 negativos apresentaram uma 

sobrevivência média de 19 meses e os p53 positivos 19,3 meses (p=0,71). A 



 56

proporção de pacientes com análise imunoistoquímica positiva assemelha-se 

ao achado de todos os autores que estudaram tumores pancreáticos, 

situando-se a positividade entre 35% e 69,5% (Garcea et al., 2005). A 

correlação com a sobrevivência somente foi demonstrada em 18% desses 

estudos. A razão desses resultados em parte pode ser explicada porque a 

ausência da expressão do p53 não é sempre sinônima de sua função normal 

(deleções) (Jureidini et al., 2003). 

 

Hu et al. (1999) e Nio et al. (1998) demonstraram que a expressão do 

gene p53 somente foi relacionada à sobrevivência, quando estava associada 

à expressão de Bcl-2 e p21, respectivamente. Atualmente, pode-se dizer que 

as mutações isoladas do p53 não oferecem informações prognósticas no 

adenocarcinoma pancreático, mas podem ser utilizadas em casos 

selecionados para predizer a resposta à terapia citotóxica (Garcea et al., 

2005). 

 

É necessário cautela na análise estatística dos dados obtidos, em 

decorrência do número da amostragem utilizada. O número da amostragem 

limita a análise das diferenças entre as curvas de sobrevivência e das 

diferenças entre os dados clínico-patológicos. O erro padrão é diretamente 

proporcional ao desvio padrão e inversamente proporcional à raiz quadrada 

do número da amostra. Assim, quanto maior o desvio padrão e menor o 

número da amostra, maior será o erro padrão. 



 57

 

Na análise da média da DMV nos pacientes p53 negativos ou positivos 

da casuística estudada, uma amostragem maior e menos heterogênea 

(poucos indivíduos com DMV muito diferente da média – alto desvio padrão) 

poderia evidenciar que os pacientes p53 negativos possuem menor DMV que 

os p53 positivos e assim, demonstrar o efeito regulador da expressão do p53 

na angiogênese do adenocarcinoma pancreático. Já na análise dos pacientes 

com tumores indiferenciados, o baixo número de casos não permitiu diferença 

estatística significativa. 

 

Nos últimos anos, importantes avanços foram feitos no tratamento do 

câncer pancreático. Esquemas de quimioterapia adjuvante baseados em 

agentes citotóxicos como Gemcitabina, Oxaliplatina, Capecitabina e 

Irinotecan foram desenvolvidos e, a análise dos benefícios da aplicação de 

terapias dirigidas a alvos moleculares como os inibidores do receptor do fator 

de crescimento epidérmico (EGFR) e VEGF estão sendo realizadas. 

 

A associação desses resultados com os dados de investigação na área 

da biologia molecular poderá predizer com maior exatidão o prognóstico e 

definir novas estratégias no tratamento do câncer pancreático. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Nas condições do presente estudo pode-se concluir: 

 

A densidade de microvasculatura e a expressão do gene p53 não 

foram fatores preditivos da sobrevivência pós-operatória. 

 

Não há evidencia do papel do gene p53 no controle da angiogênese no 

câncer do pâncreas. 

 

Existe maior densidade de microvasculatura nos pacientes com 

tumores maiores de 3,0cm e, cuja margem cirúrgica estava comprometida, 

sendo esse o único fator com relação independente. 
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