Gilton Marques Fonseca

A importância prognóstica dos grupamentos pouco
diferenciados e brotamentos tumorais nas metástases
hepáticas do câncer colorretal

Tese

apresentada

à

Faculdade

de

Medicina da Universidade de São Paulo
para obtenção do título de Doutor em
Ciências
Programa

de

Ciências

Gastroenterologia
Orientador: Prof. Dr. Paulo Herman

São Paulo
2018

em

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
©reprodução autorizada pelo autor

Fonseca, Gilton Marques
A importância prognóstica dos grupamentos pouco
diferenciados e brotamentos tumorais nas metástases
hepáticas do câncer colorretal / Gilton Marques
Fonseca. -- São Paulo, 2018.
Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.
Programa de Ciências em Gastroenterologia.
Orientador: Paulo Herman.

Descritores: 1.Neoplasias colorretais
2.Metástase neoplásica 3.Fígado 4.Hepatectomia
5.Patologia cirúrgica 6.Prognóstico
USP/FM/DBD-291/18

Responsável: Eidi Raquel Franco Abdalla - CRB-8/4901

DEDICATÓRIA

A Deus, Doador da vida e Fonte da sabedoria.
Aos meus pais Otoniel e Gilca, modelos de pessoas amorosas, bondosas e
prestativas, sempre presentes em todos os momentos, incentivando e
apoiando ilimitadamente.
À minha irmã Greice, que sempre demonstrou carinho, incentivo e companhia
irrestritos.
À tia Geni, minha segunda mãe, sempre presente em toda a jornada da vida,
dando carinho, cuidado e apoio.
Aos pacientes portadores desta enfermidade, motivo maior deste trabalho.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Paulo Herman, pela amizade e orientação, não apenas durante
esta tese, mas durante toda a formação como médico e cirurgião. Sua
liderança permitiu a liberdade da criação e desenvolvimento individual sempre
aliados ao apoio constante e orientação segura e acertada.
Ao Professor Evandro Sobroza de Mello, que me apresentou os brotamentos
tumorais, por ter tornado esta tese muito mais profunda e completa e por ter
aberto as portas dos Laboratórios de Patologia para que tudo isso fosse
possível.
Ao Professor Ivan Cecconello, pelo apoio e orientação desde o início da
residência.
Ao Professor Luiz Augusto Carneiro D'Albuquerque, pelo apoio e orientação,
em especial na pós-graduação.
Ao Professor Venancio Avancini Ferreira Alves, por ter apoiado este projeto,
aberto as portas do Departamento de Patologia para que fosse possível a
realização do mesmo e auxiliado grandemente na publicação dos artigos
derivados desta tese.
Ao Professor Marcel Cerqueira Cesar Machado, pelos valiosos ensinamentos e
amizade.
Ao Professor José Jukemura, pela amizade, orientação e apoio na vida
profissional e na pós-graduação; por fazer possível a minha primeira
publicação, inclusive com investimentos financeiros pessoais.
Ao Professor André Luis Montagnini, pelo apoio e amizade sempre presentes.

À Doutora Sheila Friedrich Faraj, pela competência, eficiência e paciência ao
analisar as 916 lâminas que constituíram esta tese nas aproximadas 150 horas
de trabalho no laboratório. Nada disso seria possível sem você.
Aos Doutores Fabrício Ferreira Coelho, Fábio Ferrari Makdissi, Jaime Arthur
Pirola Krüger e Vagner Birk Jeismann, amigos com quem tenho o privilégio e a
honra de aprender e trabalhar no Serviço de Cirurgia do Fígado do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Ao Doutor Renato Micelli Lupinacci, que me apresentou a linha de pesquisa em
avaliações anatomopatológicas das metástases de câncer colorretal.
Ao Doutor Emerson Shigueaki Abe, por ter acreditado no meu trabalho e pelas
oportunidades profissionais que me proporcionou, e ao Doutor Rodrigo Blanco
Dumarco pela parceria profissional.
Aos queridos Professor Gil da Costa Marques e Doutora Silvana Moraes
Marques, a quem tenho o privilégio de chamar de tios, mas que me acolheram
como filho em São Paulo. Estendo aqui os agradecimentos aos tios e primos, e
são muitos, que indiretamente contribuíram na construção desta tese, com
carinho e incentivos irrestritos.
À Srta. Rossana Verónica Mendoza López, pela participação na análise
estatística desta tese, de modo rápido e eficaz.
A todos os técnicos de laboratório que, através de seu trabalho, tornaram
possível a realização desta tese, em especial ao Sr. Douglas Moreira
(Departamento de Patologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade da São Paulo), às Sras. Regiane Silva dos Santos e
Maiara Vicente Silva (Serviço de Patologia do Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo) e à Sras. Alda Wakamatsu e Aline Kawassaki Assato
(Laboratório de Investigação Médica 14 - Patologia Hepática).

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), por
apoiar e acreditar neste projeto, fornecendo recursos financeiros fundamentais
à sua realização.
À secretária da pós-graduação, Srta. Vilma de Jesus Libério, e às secretárias
da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo, em especial às Sras. Myrtes
Freire de Lima e Fabiana Renata Soares Bispo, pelo apoio, prestatividade e
disponibilidade sempre presentes.

"Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós, juntos.”
Raymond Albert Kroc

"Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá
livremente, de boa vontade; e lhe será concedida."
Tiago 1:5

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento
desta publicação:
Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors
(Vancouver).
Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e
Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias.
Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria
F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria
Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011.
Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed
in Index Medicus.

Sumário

LISTA DE FIGURAS
LISTA DE TABELAS
LISTA DE ABREVIATURAS
LISTA DE SÍMBOLOS
LISTA DE SIGLAS
RESUMO
SUMMARY
1 INTRODUÇÃO..................................................................................................1
1.1 Critérios prognósticos anatomopatológicos ...............................................3
1.1.1 Fatores prognósticos anatomopatológicos intra-hepáticos .................4
1.2 A transição epitélio-mesenquimal e a disseminação tumoral ....................5
1.2.1 Brotamentos tumorais .........................................................................6
1.2.2 Grupamentos pouco diferenciados......................................................9
1.3 Justificativa...............................................................................................10
2 OBJETIVOS....................................................................................................11
3 MATERIAIS E MÉTODOS ..............................................................................12
3.1 Casuística ................................................................................................12
3.2 Aprovação na CAPPesq e fonte de financiamento ..................................12
3.3 Critérios de inclusão.................................................................................13
3.4 Critérios de exclusão................................................................................13
3.5 Características clínicas ............................................................................14
3.6 Avaliação anatomopatológica ..................................................................15
3.6.1 Brotamentos tumorais .......................................................................16
3.6.2 Grupamentos pouco diferenciados....................................................18
3.6.3 Invasão linfática intra-hepática ..........................................................18
3.6.4 Invasão venosa portal intra-hepática.................................................18
3.6.5 Outras avaliações com coloração por hematoxilina e eosina ...........19

3.7 Seguimento ..............................................................................................24
3.8 Análise estatística ....................................................................................24
4 RESULTADOS ...............................................................................................26
4.1 População avaliada ..................................................................................26
4.2 Características clínicas da população estudada ......................................27
4.3 Características anatomopatológicas da população estudada..................31
4.4 Variáveis clínicas e anatomopatológicas e sobrevida global ...................35
4.5 Variáveis clínicas e anatomopatológicas e sobrevida livre de doença ....42
4.6 Fatores associados à recidiva hepática ...................................................45
4.7 Concordância entre hematoxilina e eosina e AE1/AE3 na avaliação dos
brotamentos tumorais e grupamentos pouco diferenciados ..........................47
4.8 Associação entre os brotamentos tumorais e grupamentos pouco
diferenciados e as outras variáveis clínicas e patológicas.............................48
5 DISCUSSÃO...................................................................................................53
6 CONCLUSÕES...............................................................................................66
7 REFERÊNCIAS ..............................................................................................67
Apêndices

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Principais alterações da transição epitélio-mesenquimal (TEM), que
permitem às células epiteliais adquirirem fenótipo mesenquimal e contribuir
para maior invasividade tumoral...................................................................6
Figura 2 - Ilustração das classificações dos brotamentos tumorais, conforme
Hase (A), Nakamura (B) e método quantitativo, com contagem em 10
campos de grande aumento (C). ................................................................17
Figura 3 - Brotamentos tumorais (setas) identificados através de coloração por
hematoxilina e eosina (40x)........................................................................20
Figura 4 - Brotamentos tumorais (cabeças de seta) realçados por imunohistoquímica para AE1/AE3 (40x). .............................................................20
Figura 5 - Grupamentos pouco diferenciados (setas) identificados na coloração
por hematoxilina e eosina (20x). ................................................................21
Figura 6 - Grupamentos pouco diferenciados (setas) realçados por imunohistoquímica com AE1/AE3 (20x). ..............................................................21
Figura 7 - Invasão linfática, caracterizada por células tumorais (seta) em
espaços revestidos por células endoteliais com imunorreatividade para D240 (20x). .....................................................................................................22
Figura 8 - Invasão venosa portal, caracterizada por células tumorais (seta)
vistas em espaços revestidos por células endoteliais dos vasos
sanguíneos marcadas por CD34 (20x).......................................................22
Figura 9 - Borda expansiva com fibrose peritumoral acentuada (pseudocápsula
espessa) e infiltrado inflamatório peritumoral moderado, na coloração por
hematoxilina e eosina. ................................................................................23
Figura 10 - Padrão de borda tumoral infiltrativa vista na coloração por
hematoxilina e eosina, caracterizada por crescimento tumoral com
projeções dissecando o parênquima hepático adjacente (10x). ................23
Figura 11 - População estudada. ......................................................................26

Figura 12 - Curvas de sobrevida global (A) e de sobrevida livre de doença (B)
dos pacientes submetidos a ressecção de metástases hepáticas de câncer
colorretal. ....................................................................................................31
Figura 13 - Curvas de sobrevida global em pacientes com metástases
hepáticas de câncer colorretal ressecadas, conforme a presença de
brotamentos tumorais (BT) pelo AE1/AE3 (A) e pela hematoxilina e eosina
(HE) (B) e conforme a presença dos grupamentos pouco diferenciados
(GPD) pelo AE1/AE3 (C) e hematoxilina e eosina (D). ..............................38

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Características clínicas dos pacientes submetidos a ressecção de
metástases hepáticas de câncer colorretal. ...............................................29
Tabela 2 - Características dos brotamentos tumorais (BT) nas metástases
hepáticas de câncer colorretal ressecadas. ...............................................32
Tabela 3 - Características dos grupamentos pouco diferenciados (GPD) nas
metástases hepáticas de câncer colorretal ressecadas. ............................33
Tabela 4 - Características de outras variáveis patológicas avaliadas nas
metástases hepáticas de câncer colorretal ressecadas. ............................34
Tabela 5 - Sobrevida global em pacientes com metástases hepáticas de câncer
colorretal ressecadas, segundo a presença de brotamentos tumorais. .....36
Tabela 6 - Sobrevida global em pacientes com metástases hepáticas de câncer
colorretal, segundo presença de grupamentos pouco diferenciados. ........37
Tabela 7 - Fatores prognósticos para sobrevida global em pacientes com
metástases hepáticas de câncer colorretal ressecadas, conforme análise
univariada e múltipla...................................................................................40
Tabela 8 - Fatores prognósticos para sobrevida livre de doença em pacientes
com metástases hepáticas de câncer colorretal ressecadas, em análise
univariada e múltipla...................................................................................43
Tabela 9 - Análise univariada e múltipla dos fatores associados com recidiva
hepática em pacientes com metástases hepáticas de câncer colorretal
ressecadas. ................................................................................................46
Tabela 10 - Coeficiente de concordância entre os métodos AE1/AE3 e
hematoxilina e eosina no diagnóstico dos brotamentos tumorais e
grupamentos pouco diferenciados nas metástases de câncer colorretal
ressecadas. ................................................................................................47
Tabela 11 - Associação entre brotamentos tumorais e as variáveis clínicas e
patológicas, em pacientes com metástases hepáticas de câncer colorretal
ressecadas. ................................................................................................49
Tabela 12 - Associação entre grupamentos pouco diferenciados e as variáveis
clínicas e patológicas, em pacientes com metástases hepáticas de câncer
colorretal ressecadas. ................................................................................51

LISTA DE ABREVIATURAS

et al.

e outros

máx.

máximo

mín.

mínimo

LISTA DE SÍMBOLOS

cm

centímetros

kg/m2

quilograma por metro quadrado

μm

micrômetros

N0

linfonodos negativos no tumor primário

N+

linfonodos positivos no tumor primário

R0

margens cirúrgicas livres de neoplasia

R1

margens cirúrgicas comprometidas por neoplasia

ng/dL

nano grama por decilitro

®

marca registrada

x

vezes

>

maior

>

maior ou igual

<

menor

<

menor ou igual

=

igual

LISTA DE SIGLAS

BT

Brotamento(s) tumoral(is)

CAPPesq

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa

CEA

Antígeno carcinoembrionário

CCR

Câncer colorretal

DP

Desvio padrão

EP

Erro padrão

FAPESP

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

GPD

Grupamentos pouco diferenciados

HCFMUSP

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo

HE

Hematoxilina e eosina

HR

Hazard ratio

IC95%

Intervalos de 95% de confiança

ICESP

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

IHQ

Imuno-histoquímica

IMC

Índice de massa corporal

KRAS

Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog

MHCCR

Metástase(s) hepática(s) de câncer colorretal

NA

Não avaliável

OR

Odds ratio

REDCap

Research Electronic Data Capture (captura eletrônica de
dados em pesquisa)

SG

Sobrevida global

SLD

Sobrevida livre de doença

TEM

Transição epitélio-mesenquimal

TNM

Estadiamento tumoral, conforme tumor primário (T),
linfonodos comprometidos (N) e metástases à distância (M)

UICC

União Internacional de Controle do Câncer

RESUMO

Fonseca GM. A importância prognóstica dos grupamentos pouco diferenciados
e brotamentos tumorais nas metástases hepáticas do câncer colorretal [tese].
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.

INTRODUÇÃO: A ressecção hepática é o único tratamento potencialmente
curativo para as metástases hepáticas de câncer colorretal (MHCCR), porém
com taxas de recidiva entre 60 e 70%. Desta forma, faz-se necessário um
melhor entendimento das vias de disseminação e recidiva da doença. Os
brotamentos tumorais (BT) e grupamentos pouco diferenciados (GPD),
relacionados à transição epitélio-mesenquimal, são fatores prognósticos para o
câncer colorretal; entretanto sua presença e importância nas MHCCR ainda
não estão estabelecidas. Os objetivos deste trabalho foram avaliar a presença
dos BT e GPD nas MHCCR, determinar sua importância prognóstica e sua
relação com outros fatores patológicos conhecidos. MÉTODOS: Foram
avaliados, retrospectivamente, 229 pacientes submetidos a ressecção de
MHCCR com intuito curativo, entre janeiro de 2004 e junho de 2014. Nos
espécimes

cirúrgicos

das

MHCCR

ressecadas,

foi

realizada

análise

anatomopatológica através de lâminas coradas em hematoxilina e eosina (HE),
para avaliação dos BT, GPD, infiltrado inflamatório peritumoral, presença de
pseudocápsula e tipo de borda; e por imuno-histoquímica, por meio de
anticorpos anti-AE1/AE (BT e GPD), anti-D2-40 (invasão linfática) e anti-CD34
(invasão venosa portal). Também foram analisadas as variáveis clínicas
relacionadas ao prognóstico. RESULTADOS: O seguimento médio após a
hepatectomia foi de 43 meses. As taxas de sobrevida global e livre de doença
em 1, 3 e 5 anos foram de, respectivamente, 94,1%, 66,7% e 45,5% e 53,6%,
31,5% e 29,6%. Os BT estiveram presentes em 61,1% dos pacientes na
avaliação pelo AE1/AE3 e em 48,9% pelo HE, enquanto os GPD estiveram
presentes em 42,8% dos pacientes na avaliação pelo AE1/AE3 e em 49,3%

pelo HE. Na análise univariada, os BT e os GPD grau 3 (>9 GPD) mostraram
significância prognóstica, tanto na avaliação pelo AE1/AE3 quanto pelo HE. Na
análise múltipla, os fatores independentes para sobrevida global foram: a
presença de GPD grau 3 (pelo HE), presença de pseudocápsula, invasão
venosa portal e presença de 4 ou mais nódulos. Os fatores independentes para
sobrevida livre de doença foram: GPD grau 3 (pelo HE), quimioterapia prévia,
presença de 4 ou mais nódulos, infiltrado inflamatório peritumoral ausente ou
leve, invasão venosa portal e borda infiltrativa. Os BT e GPD não estiveram
associados à recidiva hepática. Os BT foram associados a: GPD, MHCCR
sincrônicas, tumores de até 5 cm, ausência de pseudocápsula, borda
infiltrativa, e presença de invasão venosa portal. Os GPD foram associados a:
BT,

infiltrado

inflamatório

peritumoral

ausente

ou

leve,

ausência

de

pseudocápsula e borda infiltrativa. CONCLUSÕES: Os BT e os GPD são
frequentes nas MHCCR e ambos, na análise univariada, são fatores de pior
prognóstico na sobrevida global e livre de doença, estando associados à
recidiva extra-hepática. A presença de GPD grau 3 avaliada pelo HE é fator
prognóstico independente na sobrevida global e livre de doença, sugerindo que
este é um importante mecanismo de disseminação tumoral na MHCCR.
Descritores:

neoplasias

colorretais;

metástase

hepatectomia; patologia cirúrgica; prognóstico.

neoplásica;

fígado;

SUMMARY

Fonseca GM. The prognostic impact of poorly differentiated clusters and tumor
budding in colorectal liver metastases [thesis]. São Paulo: "Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo"; 2018.

INTRODUCTION: The only potentially curative treatment for colorectal liver
metastases is surgical resection. However, about 60 to 70% of patients will
recur, showing the necessity of a better knowledge regarding spread and
disease recurrence pathways. Tumor budding and poorly differentiated clusters,
markers related to epithelial-mesenchymal transition, are prognostic factors for
colorectal cancer, but their presence and significance in colorectal liver
metastases is not yet established. The aims of this study were to evaluate the
presence of tumor budding and poorly differentiated clusters in colorectal liver
metastases, to determine their prognostic value and to relate them to other
known pathological factors. METHODS: A total of 229 patients that underwent
hepatic resection for colorectal liver metastases between January 2004 and
June 2014 were retrospectively evaluated. Resected specimens of colorectal
liver metastases were submitted to pathological evaluation by hematoxilin and
eosin staining, to analyze tumor budding, poorly differentiated clusters,
peritumoral inflammatory infiltrate, presence of tumor pseudocapsule and tumor
growth pattern; and by immunohistochemical staining with antibodies antiAE1/AE3 (tumor budding and poorly differentiated clusters), anti-D2-40
(lymphatic invasion) and anti-CD-34 (portal vein invasion). Clinical variables
related to prognosis were also evaluated. RESULTS: Mean follow up after
hepatectomy was 43 months. Overall and disease-free survival rates at 1, 3 and
5 years were 94.1%, 66.7% and 45.5% and 53.6%, 31.5% and 29.6%,
respectively. Tumor budding was present in 61.1% of patients in the evaluation
by AE1/AE3 staining and in 48.9% by hematoxilin and eosin, while poorly
differentiated clusters were present in 42.8% of patients by AE1/AE3 staining

and 49.3% by hematoxilin and eosin. At univariate analysis, tumor budding and
poorly differentiated clusters grade 3 (>9 poorly differentiated clusters) by
AE1/AE3 and hematoxilin and eosin staining showed prognostic significance.
On multiple analysis, independent factors for overall survival were: presence of
poorly differentiated clusters grade 3 (by hematoxilin and eosin), presence of
tumor pseudocapsule, portal vein invasion and presence of 4 or more nodules.
Independent factors for disease-free survival were: poorly differentiated clusters
grade 3 (by hematoxilin and eosin), preoperative chemotherapy, portal vein
invasion, presence of 4 or more nodules, none/mild peritumoral inflammatory
infiltrate and infiltrative tumor border. Tumor budding and poorly differentiated
clusters were not related to hepatic recurrence. Tumor budding was associated
with: presence of poorly differentiated clusters, synchronous colorectal liver
metastases, tumor size up to 5 cm, absence of tumor pseudocapsule, infiltrative
tumor border and presence of portal vein invasion. Poorly differentiated clusters
were associated with: presence of tumor budding, none/mild peritumoral
inflammatory infiltrate, absence of tumor pseudocapsule and infiltrative tumor
border. CONCLUSIONS: Tumor budding and poorly differentiated clusters are
frequent in colorectal liver metastases and, on univariate analysis, are
prognostic factors for overall and disease-free survival, being associated to
extrahepatic recurrence. Presence of poorly differentiated clusters grade 3
stained by hematoxilin and eosin is an independent prognostic factor for overall
and disease-free survival, suggesting that it is an important spread pathway in
colorectal liver metastases.
Descriptors: colorectal neoplasms; neoplasm metastasis; liver; hepatectomy;
pathology, surgical; prognosis.
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1 INTRODUÇÃO

O câncer colorretal (CCR) é o terceiro tipo de câncer mais comum em
homens (746.000 casos novos/ano, 10,1% do total) e o segundo em mulheres
(614.000 casos novos/ano, 9,2% do total) em todo o mundo, com incidência
estimada de 1.360.000 casos em 2012. O sexo masculino apresenta maior
incidência na maioria das populações, independente do padrão geográfico.
Quase 55% dos casos ocorrem nas regiões mais desenvolvidas do mundo. É a
quarta causa de mortalidade mundial por câncer (693 mil mortes/ano, 8,5% do
total), com mais mortes (52%) nas regiões menos desenvolvidas1.
No Brasil, estima-se para 2018 cerca de 17.380 casos novos de CCR
em homens e 18.980 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco
estimado de 16,83 casos novos/ 100 mil homens e 17,90/ 100 mil mulheres.
Excluídos os tumores de pele não melanoma, o CCR é o segundo mais
frequente na região Sudeste em homens e mulheres (respectivamente 23,29/
100.000 habitantes e 23,86/ 100.000 habitantes)2.
A maioria dos casos de CCR ocorre de modo esporádico (70 a 85%)3. A
sobrevida global (SG) do CCR em 5 anos é de cerca de 65%. Quando
estratificados de acordo com o estadiamento tumoral, os pacientes com
doença restrita ao cólon têm SG de 90% após a ressecção; naqueles com
doença acometendo até linfonodos regionais, a SG cai para 70%; e, nos
pacientes com metástases à distância, esta é de apenas 13%4. Portanto, há
necessidade de um olhar mais profundo para este grupo de pacientes com
prognóstico restrito, no sentido de melhor compreensão da doença.
O fígado é o local mais frequente de metástases hematogênicas no
5

CCR . Cerca de 40 a 50% dos pacientes com CCR apresentam metástases
hepáticas (MHCCR) em algum momento de sua evolução e até metade destes
apresentam MHCCR detectáveis ao diagnóstico do tumor primário6,7. Em
pacientes com MHCCR não tratadas, a sobrevida média é de 6 meses e,
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embora haja relatos de sobrevida a longo prazo, virtualmente todos pacientes
sem tratamento falecem dentro de 24 meses após o diagnóstico5,8,9.
O primeiro estudo controlado, embora retrospectivo, a mostrar um real
benefício nas ressecções de MHCCR foi publicado em 1976 por Wilson e
Adson10, onde 60 pacientes submetidos à ressecção de MHCCR foram
comparados a outros 60 pacientes com MHCCR, com extensão e número de
lesões similares, comprovadas histologicamente por biópsia e não operados. A
ressecção hepática foi associada a SG em 5 anos e 10 anos de,
respectivamente, 25% e 19%, enquanto nenhum dos pacientes não operados
estava vivo após 5 anos. Nos anos seguintes, outros estudos corroboraram o
benefício desta modalidade terapêutica no tratamento das MHCCR8,9,11,12.
A

perspectiva

para

pacientes

com

MHCCR

tem

melhorado

13

significativamente nos últimos anos. Kopetz et al. , em um estudo
retrospectivo analisando 2.470 pacientes com MHCCR tratados entre os anos
de 1990 e 2006, mostrou que a mediana de SG aumentou de 14 meses, nos
pacientes diagnosticados entre 1990 e 1997, para 29 meses, naqueles
diagnosticados entre 2004 e 2006. Já a SG em 5 anos aumentou de 9,1% no
primeiro período para 19,2% no período de 2001 a 2003. Tal melhora foi
atribuída à utilização de novos agentes quimioterápicos e ao aumento no
número de ressecções hepáticas. Enquanto nos primeiros anos do estudo
cerca 6% dos pacientes com MHCCR foram submetidos à ressecção hepática,
no último período, a taxa de ressecção aumentou para 20%.
O crescimento no número de ressecções hepáticas identificado por
Kopetz et al.13 é multifatorial: é o resultado de uma melhor seleção de
pacientes; da evolução dos métodos de diagnóstico por imagem, que
permitiram melhor seleção e planejamento pré-operatório; do refinamento das
técnicas anestésicas e de cuidados pós-operatórios; da melhoria das
estratégias operatórias, como controle dos pedículos portais e das veias
hepáticas, melhores técnicas de secção do parênquima, embolização portal e
hepatectomias em 2 tempos; da expansão dos critérios de ressecabilidade; e
do conceito de quimioterapia neoadjuvante, que permite avaliar a resposta
tumoral aos quimioterápicos e, em alguns casos, a diminuição do tamanho do
tumor, muitas vezes tornando casos inicialmente considerados irressecáveis
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em ressecáveis14-19. Tais avanços permitem ressecções com taxas de
mortalidade perioperatória entre de até 3%14,20-22 e, através da abordagem
multidisciplinar, a sobrevida em 5 anos pode variar de 35% a 60% em centros
de referência15,17,23-26.
Atualmente, a associação entre cirurgia e quimioterapia é o padrão-ouro
no tratamento das MHCCR27. Entretanto, apesar de todo avanço no
diagnóstico, estadiamento, estratégias cirúrgicas e quimioterapia, cerca de
60% a 70% dos pacientes com MHCCR submetidos a ressecção cirúrgica
desenvolverão recidiva da doença28,29.
Neste momento, surgem alguns questionamentos: por que alguns
pacientes têm recidiva tumoral e outros não? Quais são os fatores que
predispõem à recidiva? O que faz um tumor ser mais ou menos agressivo? A
avaliação anatomopatológica tem dado algumas respostas neste sentido, como
veremos adiante.

1.1 Critérios prognósticos anatomopatológicos
O papel do patologista é prover ao médico assistente um relatório
histopatológico com informações que permitam a melhor decisão terapêutica30.
Segundo a União Internacional de Controle do Câncer (UICC)31, são
considerados fatores prognósticos “essenciais” nos relatórios para o CCR:
estadiamento TNM (invasividade do tumor/ linfonodos acometidos/ presença de
metástase à distância) e presença de invasão linfática e venosa. Outros são
considerados fatores prognósticos “adicionais”, como grau de diferenciação
tumoral, brotamentos tumorais (BT), configuração da borda tumoral, invasão
perineural, tipo medular, perfuração, infiltrado inflamatório e instabilidade de
microssatélite30,32,33.
Nos últimos anos, tem-se tentado identificar fatores anatomopatológicos
que se correlacionem com prognóstico não apenas no tumor primário, mas
também nas MHCCR, dado o potencial da metástase hepática levar à
disseminação tumoral por diversos mecanismos34-38. O Serviço de Cirurgia do
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Fígado e Hipertensão Portal do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) desenvolve uma linha de
pesquisa no sentido de compreender os mecanismos intra-hepáticos de
disseminação tumoral e sua importância prognóstica39-46.
A seguir, descreveremos alguns fatores histológicos intra-hepáticos aos
quais se tem atribuído importância prognóstica nas MHCCR.

1.1.1 Fatores prognósticos anatomopatológicos intra-hepáticos
O tumor hepático metastático pode se disseminar para o próprio fígado
ou órgãos extra-hepáticos por diferentes vias: através de vasos sanguíneos
(veia porta ou veia hepática), vasos linfáticos, ductos biliares e nervos38.
A invasão linfática intra-hepática na MHCCR tem sido considerada por
alguns autores um fator prognóstico negativo, tanto na avaliação pela
hematoxilina e eosina (HE)36 quanto pelo D2-4037,41,47. Entretanto, outros, como
Higashi et al.48 e Gomez et al.49 não demonstraram a invasão linfática intrahepática como fator prognóstico.
A invasão vascular hepática pode ocorrer através de ramos da veia
porta ou das veias hepáticas36 e os resultados quanto ao impacto prognóstico
são conflituosos. Enquanto alguns estudos demonstraram a invasão vascular
na MHCCR como fator prognóstico34,48, outros estudos não encontraram
importância prognóstica36,41,47,49,,50-52,.
A ideia de que a presença de uma pseudocápsula fibrosa pudesse ter
algum efeito sobre o prognóstico em pacientes com MHCCR ressecadas veio
do conceito do carcinoma hepatocelular, onde sua presença é associada a um
prognóstico mais favorável53. Da mesma forma, a presença de pseudocápsula
fibrosa em MHCCR tem sido associada a um prognóstico mais favorável por
diversos autores34,35,47,54-59.
Não há consenso sobre como classificar o padrão de crescimento
tumoral. Entretanto, o método mais simples, reprodutível e com impacto
prognóstico é o descrito por Jass et al.60, em que a borda do CCR é
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classificada como de aspecto infiltrativo, quando tem crescimento tumoral com
projeções dissecando o parênquima não tumoral adjacente, ou expansivo,
quando a borda tumoral é plana e o parênquima não tumoral adjacente parece
ser comprimido por seu crescimento. Nas MHCCR, a borda infiltrativa tem sido
considerada fator de pior prognóstico na SG44,58 e sobrevida livre de doença
(SLD)61 e também fator de risco para recidiva hepática após ressecção44,61.
A presença de infiltrado inflamatório peritumoral tem sido relacionada
com prognóstico em diversos tumores, como pulmão62, mama63, trato gênitourinário64, estômago65, colorretal66-68, entre outros. Nas MHCCR, a presença de
infiltrado inflamatório ou de células como CD4+, também tem sido associada a
um melhor prognóstico52,58,69,70.

1.2 A transição epitélio-mesenquimal e a disseminação tumoral
O fenômeno da transição epitélio-mesenquimal (TEM) é aquele que
permite a uma célula polarizada assumir fenótipo mesenquimal, aumentando
sua capacidade migratória, invasividade, resistência à apoptose e produção de
moléculas da matriz extracelular32,71 (Figura 1). As evidências acumuladas
sugerem

que

tal

fenômeno

desempenhe

papel

fundamental

no

desenvolvimento de tumores em geral72. Duas formas de expressão fenotípica
histológica da TEM são os brotamentos tumorais (BT) e os grupamentos pouco
diferenciados (GPD). A seguir, discorreremos sobre a importância destas
expressões fenotípicas no CCR e nas MHCCR.
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73

FONTE: Adaptado com permissão de Samarasinghe B , 2013.

Figura 1 - Principais alterações da transição epitélio-mesenquimal (TEM), que
permitem às células epiteliais adquirirem fenótipo mesenquimal e contribuir
para maior invasividade tumoral.

1.2.1 Brotamentos tumorais
Brotamento tumoral (BT) é a presença de células neoplásicas individuais
ou grupos com menos de 5 células destacadas além da borda tumoral74,75. O
mecanismo dos BT parece ser atravessar o tecido conectivo peritumoral para
atingir os tecidos adjacentes, evitando as defesas do hospedeiro e invadindo
os vasos linfáticos e sanguíneos, com consequentes metástases locais e à
distância30. O processo do BT tem sido ligado à TEM76.
O primeiro passo do BT parece ser seu destacamento do corpo tumoral
através da perda da expressão da E-caderina, uma molécula de adesão na
membrana celular30. A ativação da via de sinalização Wnt é adicionalmente
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implicada por uma evidente expressão de beta-catenina dentro do núcleo ao
invés de no citoplasma ou na membrana das células dos BT, bem como
aumento da laminina-5-gama-2 e ativação de SLUG e ZEB130,77.
O BT foi descrito primeiramente por Imai78 em 1954, que postulou que a
presença de “brotos” (do inglês, "sprouting") na borda invasiva dos carcinomas
refletia maior velocidade no crescimento tumoral. O termo "brotamento tumoral"
(do inglês, “tumor budding”) foi definido em 1989 por Morodomi et al.79, que
assim o descreveram pois os grupos de células pareciam “brotar” das
glândulas neoplásicas maiores. Desde então, foi postulada sua importância
prognóstica em diversos tipos de tumores, como câncer de pulmão80, da
ampola de Vater81, de pâncreas82, do esôfago e junção esofagogástrica83, e,
principalmente, no CCR84,85.
Um estudo fundamental para demonstrar a importância dos BT no CCR
foi conduzido por Hase et al.84 no início dos anos 1990. Foram analisados 663
pacientes com CCR e demonstrou-se que a presença de BT estava
relacionada a pior prognóstico. Os pacientes com estadiamento Dukes B,
quando apresentavam BT, tinham prognóstico similar ou pior ao dos pacientes
Dukes C sem BT.
Outros estudos se sucederam e, hoje, a presença de BT no CCR é
considerada preditor independente de positividade linfonodal em pacientes com
tumor que invade a submucosa86-91. Além disto, também é preditor de invasão
venosa e linfática92. A presença de BT é associada com um risco aumentado
de metástases à distância32,93,94, reforçando sua associação com invasão
vascular. Entretanto, apesar de estatisticamente significativa, tal associação
parece ser menos pronunciada do que a invasão linfática e a metástase
linfonodal32,79,95,96. A frequência de BT aumenta quanto mais avançado é o
estadiamento TNM84 e a sua presença é fator de pior prognóstico,
independente do estadiamento patológico30,68,97-100. Rogers et al.85, em recente
metanálise com 7821 pacientes e 34 estudos, corroboraram tais conceitos,
mostrando que a presença de BT em pacientes com CCR esteve associada a
comprometimento linfonodal, maior recidiva tumoral e maior probabilidade de
óbito relacionado ao câncer em 5 anos.
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Apesar de grande número de estudos ter demonstrado a importância
dos BT no CCR, as metodologias empregadas são muito diversas. Enquanto
alguns estudos avaliam subjetivamente áreas com maior quantidade de BT,
outros se propõem a calcular uma média da contagem de BT ao longo da
borda invasiva do tumor32. Tais achados sugerem que, a despeito da falta de
um sistema padronizado de classificação, BT é marcador fidedigno de
progressão tumoral e pior prognóstico, independentemente do sistema de
avaliação utilizado30. Embora o Colégio Americano de Patologistas não inclua
os BT na lista de características relatáveis no CCR, a Association of Directors
of Anatomic and Surgical Pathology e a UICC recomendam sua inclusão
rotineira nos relatórios anatomopatológicos31,101,102.
Há diversos métodos de classificação dos BT. Os principais são os de
Hase

84

(avalia o padrão predominante de BT na borda invasiva, podendo ser

ausente/leve ou moderado/intenso), Nakamura103 (avalia-se a proporção da
borda invasiva com presença de BT), Ueno74 (considerada negativa se houver
< 5 BT e positiva se > 5 BT em magnificação de 200x no campo de maior
concentração de BT), Wang92 (contados os BT em 5 campos de 200x) e outros
métodos quantitativos104 (número total de BT é contado em 1 ou 10 campos
com magnificação de 200x).
Desde o ano de 2005, a imuno-histoquímica (IHQ) tem sido utilizada
para facilitar a avaliação dos BT no CCR. Prall et al.105 foi o primeiro a usar
uma pancitoqueratina para marcar os BT na borda invasiva. Outros estudos
demonstraram um aumento na detecção dos BT com utilização da IHQ quando
comparado ao HE, com maior impacto prognóstico106-108.
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1.2.2 Grupamentos pouco diferenciados
De acordo com a definição original de Ueno et al.109, grupamentos
pouco diferenciados (GPD) são grupos tumorais compostos de 5 ou mais
células ainda sem formar uma estrutura glandular. Postula-se que os BT e os
GPD, dada sua morfologia similar e sua presença na mesma massa
neoplásica, sejam passos sequenciais no crescimento tumoral, um mesmo
espectro de fatores histológicos associados à desdiferenciação, tendo
correlação com a TEM110,111. Os GPD representariam a evolução dos BT, à
medida que eles adquirem capacidade proliferativa e agregadora111. Assim
como os BT, têm sido associados com aumento da regulação das vias de
sinalização Wnt/beta-catenina, como metaloproteinases, desintegrina, molécula
de adesão à célula L1 e beta-catenina, bem como à perda de proteínas de
adesão, como E-caderina e claudina71,111-115
No CCR, os GPD têm sido associados à presença de invasão linfática e
metástase linfonodal, estando mais relacionados à presença de linfonodos
comprometidos

do

prognósticos90,99,116-119.

que

outros

Sua

presença

tradicionais
também

foi

fatores

histológicos

associada
91,116

profundidade de invasão tumoral em tumores precoces (pT1)

a

maior

. Têm sido

demonstrados como marcadores prognósticos após ressecção do CCR,
independentemente do estadiamento e de outros fatores histológicos
prognósticos bem estabelecidos109,116-118,120.
Os GPD têm sido classificados de modo semi-quantitativo em 3 graus,
contados na área de maior concentração com lente objetiva de 20x: grau 1
quando o número de grupamentos é <4; grau 2 quando é de 5-9 e grau 3
quando é >10109.
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1.3 Justificativa

Apesar de vários trabalhos terem avaliado os BT e GPD e seu impacto
quanto a um pior prognóstico no CCR primário, não há, até o momento,
estudos avaliando a presença ou a importância prognóstica dos GPD nas
MHCCR e apenas um estudo analisou a presença de BT nas MHCCR50. É
importante, portanto, o estudo dos BT e dos GPD nas MHCCR em busca de
novos critérios patológicos prognósticos e para um melhor entendimento dos
mecanismos de disseminação tumoral intra-hepáticos.
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2 OBJETIVOS

Em relação à análise anatomopatológica das MHCCR ressecadas com
intenção curativa, nosso objetivo primário é avaliar:
A.

A presença de BT e GPD;

B.

Se a presença/ quantificação de BT e GPD representam fator

prognóstico de sobrevida global (SG) e livre de doença (SLD), bem como fator
de risco para recidiva hepática.

Nosso objetivo secundário é avaliar:
C.

A concordância na avaliação dos BT e GPD através das colorações de

HE e AE1/AE3 e seus respectivos impactos prognósticos;
D.

A associação entre a presença dos BT e GPD e outros fatores

prognósticos clínicos e patológicos.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo retrospectivo, analítico, baseado na revisão de
prontuários e avaliação histológica de peças cirúrgicas dos pacientes
submetidos a ressecção de MHCCR com intenção curativa no Serviço de
Cirurgia do Fígado e Hipertensão Portal no HCFMUSP e no Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo (ICESP), no período entre janeiro de 2004 e junho de
2014.

3.1 Casuística
Foi realizada pesquisa em bancos de dados e listas de cirurgias
realizadas no HCFMUSP e no ICESP, com o objetivo de identificar os
pacientes submetidos a hepatectomia para o tratamento de MHCCR no
período proposto. Em seguida, foram avaliados prontuários médicos e
coletados dados pré-operatórios, do procedimento cirúrgico e de seguimento
pós-operatório. Os dados clínicos foram armazenados em banco de dados
eletrônico (REDCap - Research Electronic Data Capture121), hospedado no
servidor do HCFMUSP.

3.2 Aprovação na CAPPesq e fonte de financiamento
O projeto foi aprovado em 17/09/2014 pela Comissão de Ética para
Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq – do HCFMUSP, com o parecer
número 795.985.
O projeto foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP), processo número 2015/06551-4.
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3.3 Critérios de inclusão
Foram incluídos todos os pacientes com MHCCR submetidos a
hepatectomia com intenção curativa durante o período de estudo, cuja
neoplasia primária foi ressecada previamente ou sincronicamente, e não
submetidos previamente a quaisquer outros tratamentos cirúrgicos para
metástases intra ou extra-hepáticas.
A ressecabilidade dos tumores foi determinada através de exames de
imagem pré-operatórios, como tomografia computadorizada, ressonância
magnética e/ou tomografia computadorizada com emissão de pósitrons, e dos
achados intra-operatórios. Todos os casos foram discutidos em reunião
multidisciplinar antes da indicação cirúrgica. Seguindo os critérios do consenso
da Americas Hepato-Pancreato-Biliary Association122, as metástases hepáticas
foram considerados ressecáveis quando existiu: a) possibilidade de preservar
volume hepático residual de 20-25% do volume hepático total estimado nos
pacientes com fígado normal, ou de 30-40% nos pacientes submetidos à
quimioterapia neoadjuvante; b) capacidade de preservar aporte sanguíneo
(arterial e portal) e drenagem venosa adequados ao fígado remanescente; c)
capacidade de preservar drenagem biliar satisfatória; d) possibilidade de
ressecção com margens macroscópicas negativas; e e) ausência de
metástases extra-hepáticas irressecáveis (ou não controladas).

3.4 Critérios de exclusão
Foram excluídos os pacientes com as seguintes características:
-

ressecção macroscópica incompleta (R2);

-

pacientes que morreram em decorrência de complicações pósoperatórias, até 90 dias do procedimento cirúrgico;

-

pacientes

com

resposta

quimioterapia neoadjuvante;

patológica

completa

do

tumor

após
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-

impossibilidade de acesso a lâminas e/ou blocos de parafina para
revisão anatomopatológica.

3.5 Características clínicas
Foram estudadas as seguintes variáveis de cada paciente:
-

sexo;

-

idade;

-

índice de massa corporal (IMC);

-

localização do tumor primário;

-

estadiamento TNM da lesão primária, conforme orientações da UICC31;

-

data do diagnóstico da metástase hepática (considerada sincrônica
quando até 12 meses após o diagnóstico da neoplasia primária e
metacrônica após este período);

-

número de nódulos identificados (considerado multinodular quando 4 ou
mais nódulos);

-

tamanho do maior nódulo, em centímetros;

-

bilobaridade das lesões hepáticas;

-

presença de doença extra-hepática;

-

dosagem sérica pré-operatória do antígeno carcinoembrionário (CEA);

-

realização de quimioterapia anteriormente à hepatectomia;

-

tipo de hepatectomia, maior ou menor (hepatectomia maior foi definida
como qualquer ressecção de 3 ou mais segmentos hepáticos123);

-

hepatectomia em 1 ou 2 tempos (em casos de hepatectomia em 2
tempos, foi considerada a data do 2o tempo);

-

utilização de método ablativo por radiofrequência concomitante à
ressecção hepática;

-

transfusão sanguínea durante ou até 24 horas após a intervenção;

-

presença e gravidade de complicações pós-operatórias;

-

tempo de internação hospitalar.
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3.6 Avaliação anatomopatológica
Todos os casos selecionados para análise foram submetidos a revisão,
por patologista experiente (Dra. Sheila F. Faraj), das lâminas coradas por HE
confeccionadas na ocasião da hepatectomia. As lâminas foram obtidas junto ao
arquivo do Serviço de Anatomia Patológica do HCFMUSP e do ICESP; quando
não foi possível a obtenção das lâminas originais, novos cortes foram
realizados nos blocos de parafina referentes àquele caso.
Na avaliação das margens cirúrgicas, foi avaliada a menor distância
entre a borda tumoral e a superfície de secção do parênquima hepático, sendo
considerada microscopicamente comprometida (R1) quando o tumor estava em
contato com a margem cirúrgica, e livre (R0)

quando maior do que 1mm;

distâncias menores ou iguais à 1 mm foram consideradas exíguas, mas livres
de neoplasia.
O número de metástases hepáticas de cada paciente foi determinado
através dos exames de imagem pré-operatórios e do exame macroscópico do
espécime cirúrgico. As lesões separadas da lesão principal de maior volume
distando menos de 1cm desta, chamadas de lesões satélites, não foram
contabilizadas, assim como descrito por Taylor et al.124. Nos pacientes com
múltiplos nódulos, foi escolhida a maior lesão37,125 e esta utilizada para
avaliação IHQ.
Usando o critério acima, foi selecionado 1 bloco de parafina por
paciente. Para os casos em que havia mais que 1 bloco disponível do maior
nódulo, foi selecionado o bloco com maior interface entre o tumor e o
parênquima hepático. Em cada bloco selecionado, foram realizados 4 cortes
seriados de 4μm de espessura. As lâminas com os cortes foram então
coradas por IHQ, conforme protocolo do Laboratório de Investigação Médica 14
(LIM-14), utilizando como polímero o Novolink (Leica Biosystems) e
obedecendo à seguinte ordem:
-

o primeiro corte para coloração com HE;

-

o segundo corte para o anticorpo monoclonal AE1/AE3 (Dako, título
1/800), citoqueratina específica para células epiteliais;
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-

o terceiro corte para o anticorpo monoclonal D2-40 (Dako, título 1/400),
específico para coloração de vasos linfáticos; e

-

o quarto corte para o anticorpo monoclonal CD34 (Dako, título 1/500),
específico para coloração de vasos sanguíneos.
Com as lâminas prontas, a mesma patologista, de modo cego para os

dados clínicos, na presença do doutorando, realizou todas as avaliações
conforme descrito abaixo. Os dados anatomopatológicos também foram
armazenados em banco de dados eletrônico, mas em local diferente do banco
de dados clínicos, para não influenciar a avaliação.

3.6.1 Brotamentos tumorais
A avaliação dos BT foi realizada inicialmente nas lâminas coradas por
HE. Foram considerados BT a presença de células neoplásicas individuais ou
grupos com menos de 5 células destacadas além da borda tumoral (Figura 3).
A avaliação dos BT foi realizada através dos seguintes métodos:
- Hase84 – método qualitativo, sendo avaliado o padrão predominante de
BT na borda invasiva, classificado em ausente, leve, moderado e intenso,
conforme critério subjetivo do patologista;
- Nakamura103 – método qualitativo, sendo avaliada a proporção da
borda invasiva com presença de BT, conforme a seguinte classificação:
ausente, leve (<1/3 da borda invasiva acometida), moderado (1/3 a 2/3 da
borda invasiva acometida), e intenso (>2/3 da borda invasiva acometida).
- Avaliação quantitativa104 – foi selecionada a região de maior densidade
de BT e, então, contado o número total de BT em 10 campos de grande
aumento sequenciais (400x).
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A Figura 2 ilustra os métodos utilizados para avaliação.
Após análise de todas as lâminas coradas com HE, em outro momento,
foi feita a avaliação dos BT nas lâminas com IHQ por AE1/AE3 (Figura 4)
utilizando a mesma padronização descrita acima, para comparar a capacidade
de identificar os BT por ambos os métodos.

30

FONTE: Adaptado com permissão do British Journal of Cancer, de Lugli et al. , 2012.

Figura 2 - Ilustração das classificações dos brotamentos tumorais, conforme
Hase84 (A), Nakamura103 (B) e método quantitativo, com contagem em 10
campos de grande aumento104 (C).
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3.6.2 Grupamentos pouco diferenciados
A avaliação dos GPD foi realizada inicialmente nas lâminas coradas por
HE. Foram considerados GPD quando houve a presença de grupamentos de 5
ou mais células tumorais sem formar uma estrutura glandular109, no estroma ou
na borda tumoral (Figura 5). Em casos de tumores mucinosos, grupamentos de
células tumorais com estas características infiltrando o estroma com mínima
formação de mucina extracelular foram classificados como GPD, enquanto
grupos de células tumorais dentro de grandes lagos de mucina não foram
classificados como GPD, conforme designado por Ueno110. Para quantificar os
GPD, foi realizada avaliação de todo o tumor, incluindo sua borda, na lâmina
do bloco previamente selecionado. Na área com maior densidade de GPD,
estes foram contados microscopicamente em 1 campo com aumento de 20x.
Após avaliação de todas as lâminas coradas com HE, em outro
momento, foi feita a avaliação dos GPD nas lâminas com IHQ por AE1/AE3
(Figura 6) utilizando a mesma padronização descrita acima, para comparar a
capacidade de identificar os GPD por ambos os métodos.

3.6.3 Invasão linfática intra-hepática
A invasão linfática intra-hepática foi avaliada nas lâminas coradas pelo
D2-40. Foi considerada positiva quando houve presença de células isoladas ou
grupos de células tumorais no interior das estruturas revestidas por endotélio
com imunorreatividade ao D2-40 (Figura 7).

3.6.4 Invasão venosa portal intra-hepática
A invasão venosa portal intra-hepática foi avaliada nas lâminas coradas
pelo CD34. Foi considerada positiva quando houve presença de células
isoladas ou aglomerados de células tumorais no interior das estruturas
revestidas por endotélio com imunorreatividade ao CD34, próximas ou
similares à tríade portal e na borda tumoral (Figura 8).
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3.6.5 Outras avaliações com coloração por hematoxilina e eosina
Além da avaliação dos BT e dos GPD, foram avaliados os seguintes
fatores através da coloração por HE:
-

Infiltrado inflamatório peritumoral – presença de linfócitos na periferia do
tumor (Figura 9). Classificado em ausente, leve, moderado e acentuado,
conforme critério subjetivo do patologista.

-

Presença de pseudocápsula tumoral (fibrose peritumoral) – presente
quando houve identificação de pseudocápsula fibrosa entre o tumor e o
parênquima hepático adjacente (Figura 9). Tal pseudocápsula foi
classificada em fina ou espessa, de acordo com critério subjetivo do
patologista.

-

Tipo de borda tumoral – foi utilizada a classificação de Jass et al.60 para
o CCR, sendo considerada borda infiltrativa quando houve crescimento
tumoral com projeções dissecando o parênquima não tumoral adjacente
(Figura 10), e borda expansiva quando a borda tumoral foi plana e o
parênquima não tumoral adjacente pareceu ser comprimido por seu
crescimento (Figura 9).
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Figura 3 - Brotamentos tumorais (setas) identificados através de coloração por
hematoxilina e eosina (40x).

Figura 4 - Brotamentos tumorais (cabeças de seta) realçados por imunohistoquímica para AE1/AE3 (40x).
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Figura 5 - Grupamentos pouco diferenciados (setas) identificados na coloração
por hematoxilina e eosina (20x).

Figura 6 - Grupamentos pouco diferenciados (setas) realçados por imunohistoquímica com AE1/AE3 (20x).
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Figura 7 - Invasão linfática, caracterizada por células tumorais (seta) em
espaços revestidos por células endoteliais com imunorreatividade para D2-40
(20x).

Figura 8 - Invasão venosa portal, caracterizada por células tumorais (seta)
vistas em espaços revestidos por células endoteliais dos vasos sanguíneos
marcadas por CD34 (20x).
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Figura 9 - Borda expansiva com fibrose peritumoral acentuada (pseudocápsula
espessa) e infiltrado inflamatório peritumoral moderado, na coloração por
hematoxilina e eosina. Há crescimento tumoral expandindo o parênquima
hepático, sem infiltração do mesmo. Observa-se tecido fibrótico na interface
entre o tumor e o parênquima adjacente representado por numerosos feixes de
colágeno (5x), circundado por infiltrado inflamatório moderado (setas).

Figura 10 - Padrão de borda tumoral infiltrativa vista na coloração por
hematoxilina e eosina, caracterizada por crescimento tumoral com projeções
dissecando o parênquima hepático adjacente (10x).
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3.7 Seguimento
Os pacientes foram seguidos de maneira regular conforme protocolo do
Serviço de Cirurgia do Fígado e Hipertensão Portal do HCFMUSP, que
consiste de exame físico, coleta de marcadores tumorais (CEA) e realização de
exames de imagem a cada 4-6 meses. Os critérios utilizados para definir
recidiva da doença basearam-se em: confirmação histológica ou evidência
radiológica de evolução do tumor com posterior progressão clínica ou elevação
dos marcadores tumorais. O sítio da recidiva foi considerado o(s) primeiro(s)
órgão(ãos) a apresentar sinais de doença. Foi considerada recidiva intrahepática quando lesões hepáticas “de novo” foram identificadas na presença
ou não de outros sítios de recidiva durante os primeiros sinais de recidiva da
doença. Na análise de sobrevida, considerou-se como SG o tempo entre a data
da cirurgia e o óbito ou última informação do paciente; aqueles pacientes vivos
ou com perda do acompanhamento foram considerados como censurados.
Para a SLD, foi considerado o tempo entre a data da cirurgia e a data da
recidiva ou do óbito; aqueles pacientes vivos sem recidiva até o último contato
foram considerados como censurados.

3.8 Análise estatística
As variáveis qualitativas foram apresentadas pelas suas frequências e
porcentagens, enquanto as variáveis quantitativas foram apresentadas pela
média, mediana, desvio padrão (DP) e valores mínimo e máximo. As curvas de
sobrevida foram construídas pelo método de Kaplan-Meier e a comparação das
curvas foi feita pelo teste log-rank.
O modelo de regressão de Cox univariado e múltiplo foi desenvolvido
para avaliar os fatores prognósticos, tanto para a SG quanto para a SLD.
Foram calculados os valores de hazard ratio (HR) com seus respectivos
intervalos de confiança de 95% (IC95%).
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O método de construção dos modelos de regressão de Cox e regressão
logística foi o passo a passo com seleção pra trás (do inglês, "stepwise
backward"), onde as variáveis candidatas foram aquelas que resultaram com
valor de p<0,20 na análise univariada. No modelo final, permaneceram aquelas
variáveis com valor de p<0,05 e as variáveis de interesse (BT e GPD).
O teste qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher foi utilizado
na avaliação das variáveis relacionadas à recidiva hepática e na associação
dos BT e GPD com as outras variáveis clínicas e patológicas. Posteriormente,
o modelo de regressão logística univariado e múltiplo foi utilizado para avaliar
os fatores preditores de recidiva hepática, com o cálculo dos valores de odds
ratio (OR) e seus respectivos IC95%.
A concordância entre os métodos AE1/AE3 e HE nos BT e nos GPD foi
calculada pelo coeficiente de concordância kappa (κ); quanto mais próximo a 1
o seu valor, maior a concordância entre os métodos.
O nível de significância adotado foi de 5% para todos os testes de
hipóteses. As análises foram realizadas no programa estatístico SPSS versão
18.0 para Windows®.
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4 RESULTADOS
4.1 População avaliada
Foram identificados 293 pacientes submetidos a hepatectomia por
MHCCR no período estudado. Destes, foram excluídos: 7 pacientes devido a
ressecção macroscópica incompleta (ressecção R2 ou paciente não completou
2º tempo da hepatectomia), 12 pacientes devido a óbito por complicações pósoperatórias (até 90 dias do procedimento cirúrgico); 14 pacientes por resposta
patológica completa; e 31 pacientes devido a impossibilidade de acesso aos
materiais para revisão anatomopatológica, resultando em um total de 229
casos estudados (Figura 11).

Figura 11 - População estudada.
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4.2 Características clínicas da população estudada
As principais características clínicas estão resumidas na Tabela 1. Por
se tratar de um trabalho retrospectivo, com período de estudo longo, e por
muitos pacientes virem referenciados de outros hospitais para nossa
instituição, não foi possível recuperar dados do estadiamento T e N do tumor
primário, respectivamente, em 15 (6,6%) e 17 pacientes (7,4%). Em 2 destes
casos,

o

estadiamento

N

foi

considerado

desconhecido

devido

a

linfadenectomia inadequada na cirurgia para tratamento do tumor primário, com
apenas 1 linfonodo representado. Em 6 pacientes (2,7%) não foi possível
identificar se o paciente realizou ou não quimioterapia pré-operatória e em 9
pacientes (3,9%) não foi possível recuperar o resultado do CEA pré-operatório.
Dos treze pacientes (5,7%) com doença extra-hepática ao diagnóstico
da MHCCR, as mesmas estavam localizadas nos seguintes sítios: pulmão (7
pacientes), peritônio (5 pacientes) e ovário (1 paciente). Todos estes pacientes
tiveram as metástases extra-hepáticas ressecadas durante ou após a
ressecção da MHCCR.
Cento e trinta pacientes (56,8%) foram operados no HCFMUSP e 99
pacientes (43,2%) no ICESP. Foram realizadas ressecções anatômicas em 92
pacientes (40,2%), não anatômicas em 68 casos (29,7%) e associação de
anatômicas e não anatômicas em outros 69 casos (30,1%). Em 6 pacientes
(2,6%) foi realizada ressecção sincrônica do tumor primário e das metástases
hepáticas. Houve necessidade de ressecção hepática estagiada, em 2 tempos,
em 14 pacientes (6,1%). Cento e nove pacientes (47,6%) foram submetidos a
ressecção hepática maior. As cirurgias realizadas, por ordem decrescente de
frequência,

foram

as

seguintes:

hepatectomia

direita

(72

pacientes),

ressecções não regradas, também chamadas de nodulectomias (69),
hepatectomia

esquerda

(27),

monossegmentectomia

regrada

(16),

bissegmentectomia 2-3 (15), bissegmentectomia 6-7 (11), hepatectomia central
(6), trissetorectomia direita (5), outras bissegmentectomias regradas (4), outras
trissegmentectomias regradas (3) e trissetorectomia esquerda (1).
No pós-operatório da hepatectomia, os pacientes permaneceram
internados entre 2 e 71 dias, com tempo médio de internação de 9,2 dias
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(mediana de 7 dias). As complicações pós-operatórias, conforme a
classificação de Dindo-Clavien126 foram as seguintes: 0 = 145 pacientes
(63,3%); 1 = 28 pacientes (12,2%); 2 = 26 pacientes (11,4%); 3 = 27 pacientes
(11,8%) e 4 = 3 pacientes (1,3%) .
Os pacientes tiveram seguimento médio de 43 meses, com mediana de
37,3 meses, variando de 2 a 154 meses. Cento e cinquenta e seis pacientes
estudados

apresentaram

recidiva

(68,1%)

durante

o

período

de

acompanhamento. Dos pacientes que apresentaram recidiva, a mesma ocorreu
entre 1 e 86 meses após a ressecção hepática, com média de 11,2 meses e
mediana de 8,1 meses. A recidiva ocorreu nos primeiros 24 meses após
ressecção hepática em 91% dos pacientes. O primeiro sítio de recidiva ocorreu
exclusivamente no fígado em 44 pacientes (28,2%); em 35 pacientes (22,4%),
a recidiva foi hepática e extra-hepática; já em 77 pacientes (49,4%), o primeiro
sítio de recidiva foi extra-hepático. O tempo médio de SLD da casuística foi de
50,79 meses, com mediana de 13,04 meses, e a SLD em 1, 3 e 5 anos foi de,
respectivamente 53,6%, 31,5% e 29,6% (Figura 12B).
O tempo médio de SG da casuística foi de 83,6 meses, com mediana de
55,9 meses, e a SG em 1, 3 e 5 anos foi de, respectivamente, 94,1%, 66,7% e
45,5% (Figura 12A)
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Tabela 1 - Características clínicas dos pacientes submetidos a ressecção de
metástases hepáticas de câncer colorretal.
Característica

n (%)
n = 229

Idade na cirurgia

Até 60 anos

103 (45,0)

Mais de 60 anos

126 (55,0)

Média (DP)
Sexo
IMC (kg/m2)

Feminino

96 (41,9)

Masculino

133 (58,1)

Média (DP)
Mediana (mín. - máx.)

Local da neoplasia primária
Aparecimento da MHCCR

60,18 (11,16)

26,08 (4,00)
25,65 (17,01-39,04)

Cólon

132 (57,6)

Reto

97 (42,4)

Metacrônica

74 (32,3)

Sincrônica
Classificação T1
Classificação N

2

155 (67,7)

T1/T2

13 (6,1)

T3/T4

201 (93,9)

N0 (linfonodos negativos)

89 (42,0)

N+ (linfonodos positivos)

123 (58,0)

CEA pré-operatório (em

Média (DP)

ng/dL)3

Mediana (mín. - máx.)

Doença extra-hepática

Não

216 (94,3)

Sim

13 (5,7)

Não

158 (69,0)

Sim

71 (31,0)

Bilobaridade
Tamanho do maior nódulo

Até 5cm

(em cm)

Mais de 5cm
Média (DP)
Mediana (mín. - máx.)

Número de nódulos

Quimioterapia prévia

1 nódulo

4

103,97 (448,20)
10,9 (0,30-6.058)

178 (77,7)
51 (22,3)
3,98 (2,96)
3 (0,4-23,5)
113 (49,3)

2 a 3 nódulos

64 (27,9)

4 ou mais nódulos

52 (22,7)

Não

78 (35,0)

Sim

145 (65,0)
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Hemotransfusão
Terapia ablativa associada

Não

172 (75,1)

Sim

57 (24,9)

Não

213 (93,0)

Sim

16 (7,0)

DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal; MHCCR: metástases hepáticas de câncer
colorretal; CEA: antígeno carcinoembrionário; cm: centímetros; mín.: valor mínimo; máx.: valor
máximo.

1

15 casos sem informação do T;
4

2

17 casos sem informação de N;

informação de CEA; 6 casos sem informação de quimioterapia prévia

3

9 casos sem
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A)

B)

Figura 12 - Curvas de sobrevida global (A) e de sobrevida livre de doença (B)
dos pacientes submetidos a ressecção de metástases hepáticas de câncer
colorretal.

4.3 Características anatomopatológicas da população estudada
As Tabelas 2 e 3 resumem as característica dos BT e dos GPD nas
MHCCR, respectivamente. Os BT foram avaliados através da coloração por HE
e AE1/AE3, de acordo com as classificações de Hase, Nakamura e avaliação
quantitativa em 10 campos de grande aumento. Os GPD estiveram presentes
em 42,8% dos pacientes na avaliação pelo AE1/AE3 e em 49,3% pelo HE. A
Tabela 4 resume as demais características patológicas avaliadas nas MHCCR.
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Tabela 2 - Características dos brotamentos tumorais (BT) nas metástases
hepáticas de câncer colorretal ressecadas.
Característica

n (%)
n = 229

BT - quantitativo

Média (DP)

4,13 (6,27)

(AE1/AE3)

Mediana (mín. - máx.)

3,00 (0-54)

BT - Hase (AE1/AE3)

Ausente

89 (38,9)

Leve

106 (46,3)

Moderado

26 (11,4)

Intenso
BT - Nakamura (AE1/AE3)

8 (3,5)

Ausente

89 (38,9)

Leve (<1/3 da borda)

108 (47,2)

Moderado (1/3-2/3 da borda)

25 (10,9)

Intenso (>2/3 da borda)
BT - quantitativo (HE)

Média (DP)
Mediana (mín. - máx.)

BT - Hase (HE)

Ausente
Leve

BT - Nakamura (HE)

7 (3,1)
2,06 (3,04)
0 (0-19)
117 (51,1)
99 (43,2)

Moderado

9 (3,9)

Intenso

4 (1,7)

Ausente

117 (51,1)

Leve (<1/3 da borda)

101 (44,1)

Moderado (1/3-2/3 da borda)
Intenso (>2/3 da borda)

10 (4,4)
1 (0,4)

DP: desvio padrão; HE: hematoxilina e eosina; AE1/AE3: método de imuno-histoquímica; BT:
brotamentos tumorais; Hase: avaliação subjetiva da quantidade de brotamentos tumorais na
borda do tumor; Nakamura: avaliação subjetiva de quanto da borda tumoral possui
brotamentos tumorais; mín.: valor mínimo; máx.: valor máximo.
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Tabela 3 - Características dos grupamentos pouco diferenciados (GPD) nas
metástases hepáticas de câncer colorretal ressecadas.
Característica

n (%)
n = 229

GPD (AE1/AE3)

Média (DP)
Mediana (mín. - máx.)

2,49 (3,66)
0 (0-20)

Grau 1 (até 4)

178 (77,7)

Grau 2 (5-9)

39 (17,0)

Grau 3 (10 ou mais)
GPD (HE)

Média (DP)
Mediana (mín. - máx.)

12 (5,3)
2,71 (3,56)
2 (0-20)

Grau 1 (até 4)
Grau 2 (5-9)
Grau 3 (10 ou mais)

172 (75,1)
46 (20,1)
11 (4,8)

DP: desvio padrão; HE: hematoxilina e eosina; AE1/AE3: método de imuno-histoquímica; GPD:
grupamentos pouco diferenciados; mín.: valor mínimo; máx.: valor máximo.
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Tabela 4 - Características de outras variáveis patológicas avaliadas nas
metástases hepáticas de câncer colorretal ressecadas.
Característica

n (%)
n = 229

Infiltrado inflamatório peritumoral

Ausente/leve
Moderada/acentuada

164 (71,6)
65 (28,4)

Fibrose peritumoral

Ausente

(pseudocápsula)

Presente espessa

25 (10,9)

Presente fina

32 (14,0)

Expansiva

60 (26,2)

Infiltrativa

169 (73,8)

Não

159 (69,4)

Sim

70 (30,6)

Não

191 (83,4)

Sim

38 (16,6)

Não

32 (14,0)

Sim

197 (86,0)

Tipo de borda

Invasão venosa portal

Invasão linfática

Margens livres

172 (75,1)
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4.4 Variáveis clínicas e anatomopatológicas e sobrevida global
Na avaliação dos BT pelos diferentes métodos, as curvas de SG não
tiveram diferença estatisticamente significativa pelas classificações originais de
Hase84 e Nakamura103, tanto utilizando o HE quanto o AE1/AE3. Entretanto,
houve diferença estatisticamente significativa nas curvas de SG quando foram
agrupados conforme a presença ou ausência dos BT, tanto pelo AE1/AE3
(p=0,03) quanto pelo HE (p=0,029). A análise quantitativa dos BT por ambas as
colorações também não demonstrou impacto no prognóstico. A Tabela 5
resume a SG de acordo com a presença dos BT e as Figuras 13A e 13B
demonstram a diferença estatisticamente significativa das curvas em gráficos.

36

Tabela 5 - Sobrevida global em pacientes com metástases hepáticas de câncer
colorretal ressecadas, segundo a presença de brotamentos tumorais.
Sobrevida

Média (EP)

Mediana

12

36

60

(meses)

(meses)

meses

meses

meses

Hase (AE1/AE3)
97,35 (7,77)

NA

94,1%

72,1%

58,6%

Leve

66,28 (5,24)

45,18

93,2%

61,1%

37,4%

Moderado

64,46 (9,20)

49,74

96,0%

69,2%

35,6%

70,42 (17,19)

58,15

100%

75,0%

40,0%

Nakamura (AE1/AE3)
97,35 (7,77)

NA

94,1%

72,1%

58,6%

<1/3 da borda

65,74 (5,20)

45,18

93,3%

60,3%

36,8%

1/3-2/3 da borda

64,25 (8,86)

56,90

95,8%

74,2%

42,1%

71,88 (21,71)

58,15

100%

71,4%

26,8%

AE1/AE3

0,030

Ausente

97,35 (7,77)

NA

94,1%

72,1%

58,6%

Presente

73,35 (5,93)

49,74

94,1%

63,4%

37,2%

Hase (HE)

0,098

Ausente

94,95 (7,16)

87,29

92,8%

74,0%

56,0%

Leve

67,00 (5,16)

49,48

95,9%

62,8%

36,7%

56,79 (12,10)

49,91

100%

51,9%

38,9%

31,62 (9,09)

21,85

75%

25,0%

25,0%

Moderado
Intenso
Nakamura (HE)

0,100

Ausente

94,95 (7,16)

87,29

92,8%

74,0%

56,0%

<1/3 da borda

66,76 (5,11)

49,48

96,0%

62,2%

36,4%

53,86 (12,17)

35,75

90,0%

50,0%

40,0%

32,66 (0)

32,66

0

0

0

1/3-2/3 da borda
>2/3 da borda

1

0,142

Ausente

>2/3 da borda

p

0,166

Ausente

Intenso

Valor de

HE

0,029

Ausente

94,95 (7,16)

87,29

92,8%

74,0%

56,0%

Presente

64,52 (4,90)

49,48

95,4%

60,4%

36,7%

EP: erro padrão; NA: não avaliável; AE1/AE3: método de imuno-histoquímica; HE: hematoxilina
e eosina; Hase: avaliação subjetiva da quantidade de brotamentos tumorais na borda do tumor;
Nakamura: avaliação subjetiva de quanto da borda tumoral possui brotamentos tumorais.
Valor de p do teste Log-rank.

1

37

Na avaliação dos GPD pelos diferentes métodos, as curvas de sobrevida
tiveram diferença estatisticamente significativa, tanto pelo AE1/AE3 (p=0,036)
quanto pelo HE (p=0,005), principalmente no grupo de pacientes classificados
como Grau 3 (10 ou mais GPD). A Tabela 6 resume a SG conforme a presença
dos GPD e as Figuras 13C e 13D demonstram a diferença estatisticamente
significativa de tais curvas em gráfico.

Tabela 6 - Sobrevida global em pacientes com metástases hepáticas de câncer
colorretal, segundo presença de grupamentos pouco diferenciados.
Sobrevida

Média (EP)

Mediana

12

36

60

(meses)

(meses)

meses

meses

meses

Valor de
p

AE1/AE3

0,036

Grau 1 (até 4)

85,89 (5,64)

56,90

93,6%

69,1%

48,0%

Grau 2 (5-9)

65,78 (6,80)

54,24

97,3%

68,4%

42,9%

Grau 3 (10 ou mais)

37,32 (7,86)

30,19

91,7%

29,2%

19,4%

HE

0,005

Grau 1 (até 4)

88,04 (5,83)

59,11

94,0%

72,1%

49,8%

Grau 2 (5-9)

70,15 (8,07)

54,24

93,3%

56,9%

38,5%

Grau 3 (10 ou mais)

34,99 (8,45)

21,85

100%

22,2%

11,1%

EP: erro padrão; AE1/AE3: método de imuno-histoquímica; HE: hematoxilina e eosina.
de p do teste Log-rank.

1

1

Valor
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A) BT (AE1/AE3)

B) BT (HE)

C) GPD (AE1/AE3)

D) GPD (HE)

Figura 13 - Curvas de sobrevida global em pacientes com metástases
hepáticas de câncer colorretal ressecadas, conforme a presença de
brotamentos tumorais (BT) pelo AE1/AE3 (A) e pela hematoxilina e eosina (HE)
(B) e conforme a presença dos grupamentos pouco diferenciados (GPD) pelo
AE1/AE3 (C) e hematoxilina e eosina (D).
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No estudo dos fatores prognósticos relacionados à SG em pacientes
com MHCCR submetidos a ressecção com intuito curativo, os fatores
associados a pior prognóstico na análise univariada foram: presença de
linfonodos positivos no tumor primário, nível de CEA > 20ng/dL, margem R1,
tamanho do maior nódulo > 5cm, número de nódulos > 4, necessidade de
hemotransfusão, presença de BT e presença de GPD (ambos pelo AE1/AE3 e
HE),

infiltrado

inflamatório

peritumoral

ausente/leve,

ausência

de

pseudocápsula, tipo de borda infiltrativa e presença de invasão venosa portal.
Na análise múltipla, os fatores prognósticos independentes associados a
pior SG foram: presença de GPD (HE) grau 3, presença de invasão venosa
portal e presença de 4 ou mais nódulos. A presença de fibrose peritumoral
(pseudocápsula) fina foi fator prognóstico independente associado a melhor
SG. A presença de BT não interferiu no prognóstico de forma independente. A
Tabela 7 resume os fatores clínicos e patológicos associados à SG em análise
univariada e múltipla, com seus respectivos HR, IC95% e valor de p.
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Tabela 7 - Fatores prognósticos para sobrevida global em pacientes com
metástases hepáticas de câncer colorretal ressecadas, conforme análise
univariada e múltipla.
Análise univariada
Característica
Idade

Até 60 anos
Mais de 60 anos

Sexo

Feminino

HR não ajustado

Valor de

HR ajustado

(IC95%)

p

(IC95%)

1,00
1,22 (0,82-1,82)
1,00
1,18 (0,79-1,77)

0,421

2

0,99 (0,95-1,04)

0,781

kg/m

Local da neoplasia

Cólon

primária

Reto

Aparecimento da

Metacrônica

MHCCR

Sincrônica

Classificação T

T1/T2

1,00

T3/T4

0,92 (0,37-2,27)

CEA pré-operatório
Doença extra-hepática
Margens livres
Bilobaridade

1,00

N+

1,80 (1,16-2,81)

≤20 ng/dL

1,00

>20 ng/dL

2,09 (1,40-3,11)

Não

1,00

Sim

1,80 (0,87-3,72)

Não

1,00

Sim

0,59 (0,36-0,98)

Não

1,00

Sim

1,19 (0,78-1,81)

Até 5cm

nódulo

Mais de 5cm

Número de nódulos

1 nódulo

Hemotransfusão

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

<0,001
0,114
0,040
0,428
0,037

1,00

1

2 a 3 nódulos

1,15 (0,71-1,85)

0,573

1,34 (0,81-2,21)

0,254

4 ou mais nódulos

1,90 (1,19-3,05)

0,008

2,21 (1,35-3,61)

0,002

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

Não

1,00

Sim

1,34 (0,87-2,07)

Não

1,00

0,180

1,96 (1,29-2,96)

Não

1,00

associada

Sim

0,48 (0,18-1,31)

0,152

1,01 (0,98-1,03)

0,618

BT quantitativo (AE1/AE3)
Ausente
Presente
BT quantitativo (HE)
Ausente
Presente
GPD (AE1/AE3)

-

0,009

Sim

BT (HE)

NS

0,859

Terapia ablativa

BT (AE1/AE3)

1

0,483

1,00
1,59 (1,03-2,47)

p

0,167

1,00
0,86 (0,57-1,31)

N0

Tamanho do maior

Quimioterapia prévia

1,00
1,32 (0,89-1,96)

Valor de

0,333

Masculino
IMC

Classificação N

Análise múltipla

Grau 1 (<4)

0,001

1,00
1,60 (1,04-2,45)

0,031

1,03 (0,98-1,10)

0,254

1,00
1,56 (1,04-2,33)

1
0,030

1,00

Grau 2 (5-9)

1,04 (0,61-1,76)

0,888

Grau 3 (>10)

2,41 (1,21-4,84)

0,013

0,93 (0,58-1,50)

0,777

NS

-
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GPD (HE)

Grau 1 (<4)

1,00

1

Grau 2 (5-9)

1,33 (0,84-2,12)

0,228

1,11 (0,68-1,83)

0,678

0,003

2,91 (1,34-6,32)

0,007

NS

-

Grau 3 (>10)

3,10 (1,48-6,47)

Infiltrado inflamatório

Ausente/leve

1,00

peritumoral

Moderada/acentuada

Fibrose peritumoral

Ausente

(pseudocápsula)

Presente espessa

0,35 (0,15-0,81)

0,014

0,47 (0,20-1,15)

0,098

Presente fina

0,31 (0,14-0,67)

0,003

0,33 (0,15-0,73)

0,006

NS

-

Tipo de borda

0,61 (0,38-0,99)

Expansiva
Infiltrativa

Invasão venosa portal
Invasão linfática

1

1,00
3,03 (1,72-5,35)

Não

1,00

Sim

1,68 (1,13-2,52)

Ausente
Presente

0,043

1,00

<0,001
1
0,011

1,00
1,03 (0,60-1,76)

1,89 (1,22-2,95)

0,005

NS

-

0,917

HR: hazard ratio; IC95%: Intervalo de confiança de 95%; IMC: índice de massa corporal; MHCCR: metástases
hepáticas de câncer colorretal; CEA: antígeno carcinoembrionário; BT: brotamentos tumorais; GPD: grupamentos
pouco diferenciados; AE1/AE3: método imuno-histoquímico; HE: hematoxilina e eosina; N0: linfonodos negativos;
1

N+:linfonodos positivos; Valor de p da regressão de Cox ajustada.
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4.5 Variáveis clínicas e anatomopatológicas e sobrevida livre de
doença
No estudo dos fatores prognósticos relacionados à SLD em pacientes
com MHCCR submetidos a ressecção com intuito curativo, os fatores
associados a pior prognóstico, na análise univariada, foram: presença de
linfonodos positivos no tumor primário, níveis de CEA > 20ng/dL, margem R1,
presença de nódulos bilobares, número de nódulos > 4, quimioterapia prévia,
necessidade de hemotransfusão, presença de BT e presença de GPD (ambos
pelo AE1/AE3 e HE), infiltrado inflamatório peritumoral ausente/leve, ausência
de pseudocápsula, tipo de borda infiltrativa e invasão venosa portal.
Na análise múltipla, os fatores relacionados de forma independente com
pior SLD foram: GPD (HE) grau 3, quimioterapia prévia, presença de 4 ou mais
nódulos, infiltrado inflamatório peritumoral ausente, presença de invasão
venosa portal e borda tipo infiltrativa. A Tabela 8 resume os fatores clínicos e
patológicos associados à SLD em análise univariada e múltipla, com seus
respectivos HR, IC95% e valor de p.
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Tabela 8 - Fatores prognósticos para sobrevida livre de doença em pacientes
com metástases hepáticas de câncer colorretal ressecadas, em análise
univariada e múltipla.
Análise univariada
Característica
Idade

Até 60 anos
Mais de 60 anos

Sexo

Feminino

HR não ajustado

Valor de

HR ajustado

(IC95%)

p

(IC95%)

1,00
0,88 (0,64-1,21)
1,00
0,85 (0,62-1,16)

0,298

2

1,00 (0,96-1,04)

0,969

kg/m

Local da neoplasia

Cólon

primária

Reto

Aparecimento da

Metacrônica

MHCCR

Sincrônica

Classificação T

T1/T2

1,00

T3/T4

0,99 (0,52-1,88)

CEA pré-operatório
Doença extra-hepática
Margens livres
Bilobaridade

1,00

N+

1,60 (1,14-2,25)

≤20 ng/dL

1,00

>20 ng/dL

1,67 (1,22-2,30)

Não

1,00

Sim

1,20 (0,63-2,28)

Não

1,00

Sim

0,56 (0,37-0,85)

Não

1,00

Sim

1,69 (1,22-2,35)

Até 5cm

nódulo

Mais de 5cm

Número de nódulos

1 nódulo

Hemotransfusão

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

0,002
0,581
0,006
0,002
0,208

1,00

1

2 a 3 nódulos

1,15 (0,79-1,69)

0,461

1,05 (0,70-1,56)

0,83

4 ou mais nódulos

2,35 (1,61-3,44)

<0,001

2,28 (1,49-3,50)

<0,001

Não

1,00

Sim

1,80 (1,26-2,57)

Não

1,00

1
0,001

1,49 (1,05-2,10)

Não

1,00

associada

Sim

1,14 (0,62-2,11)

0,668

1,01 (0,99-1,03)

0,564

BT quantitativo (AE1/AE3)
Ausente
Presente
BT quantitativo (HE)
Ausente
Presente
GPD (AE1/AE3)

-

0,007

Sim

BT (HE)

NS

0,971

Terapia ablativa

BT (AE1/AE3)

1

0,259

1,00
1,27 (0,88-1,85)

p

0,187

1,00
1,22 (0,87-1,72)

N0

Tamanho do maior

Quimioterapia prévia

1,00
1,24 (0,90-1,70)

Valor de

0,425

Masculino
IMC

Classificação N

Análise múltipla

Grau 1 (<4)

0,005

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

NS

-

0,025

1,00
1,54 (1,11-2,16)

0,011

1,05 (1,00-1,09)

0,063

1,00
1,67 (1,22-2,30)

1,74 (1,19-2,56)

1
0,002

1,00

Grau 2 (5-9)

1,20 (0,79-1,81)

0,393

Grau 3 (>10)

1,96 (1,05-3,65)

0,034

1,02 (0,69-1,51)

0,918

NS

-
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GPD (HE)

Grau 1 (<4)

1,00

1

Grau 2 (5-9)

1,36 (0,93-1,99)

0,114

1,09 (0,72-1,66)

0,682

0,007

2,98 (1,39-6,39)

0,005

Grau 3 (>10)

2,45 (1,28-4,70)

Infiltrado inflamatório

Ausente/leve

1,00

peritumoral

Moderada/acentuada

Fibrose peritumoral

Ausente

(pseudocápsula)

Presente espessa

0,48 (0,27-0,84)

0,011

Presente fina

0,30 (0,16-0,55)

<0,001

Tipo de borda

0,52 (0,36-0,76)

Invasão venosa portal
Invasão linfática

1,00
2,65 (1,73-4,04)

Não

1,00

Sim

1,41 (1,01-1,97)

Ausente
Presente

0,001

1,00

Expansiva
Infiltrativa

1
0,002

NS

-

1
<0,001

1,72 (1,05-2,82)

0,042

1,68 (1,16-2,43)

0,031
0,006

NS

-

1

1,00
0,95 (0,62-1,43)

0,52 (0,34-0,78)

0,791

HR: hazard ratio; IC95%: Intervalo de confiança de 95%; IMC: índice de massa corporal; MHCCR: metástases
hepáticas de câncer colorretal; CEA: antígeno carcinoembrionário; BT: brotamentos tumorais; GPD: grupamentos
pouco diferenciados; AE1/AE3: método imuno-histoquímico; HE: hematoxilina e eosina; N0: linfonodos negativos;
1

N+:linfonodos positivos; Valor de p da regressão de Cox ajustada.
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4.6 Fatores associados à recidiva hepática
Na análise univariada dos fatores associados à recidiva hepática,
margens comprometidas, presença de nódulos bilaterais, número de nódulos >
4, hemotransfusão, ausência de pseudocápsula, tipo de borda infiltrativa e
presença de invasão venosa portal foram estatisticamente significativos. Os BT
e os GPD não estiveram associados à recidiva hepática, mas estiveram
associados à recidiva extra-hepática (respectivamente, OR=2,06 IC95%=1,223,49 p=0,007 e OR=2,48 IC95%1,26-4,89 p=0,008).
Na análise múltipla, os fatores associados de modo independente à
recidiva hepática foram: número de nódulos > 4, presença de pseudocápsula
fina (fator protetor) e presença de invasão venosa portal. A Tabela 9 resume os
fatores clínicos e patológicos associados à recidiva hepática nas análises
univariada e múltipla, com seus respectivos OR, IC95% e valor de p.
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Tabela 9 - Análise univariada e múltipla dos fatores associados com recidiva
hepática em pacientes com metástases hepáticas de câncer colorretal
ressecadas.
Análise univariada
Característica

OR não ajustado
(IC95%)

BT (AE1/AE3)

Ausente

1,61 (0,91-2,85)

Ausente

1,52 (0,88-2,62)

Grau 1 (<4)

GPD (HE)

Bilobaridade
Número de nódulos

CEA pré-operatório
Hemotransfusão

(IC95%)

Valor de
p

NS

2

-

0,105
1
0,137

1,13 (0,59-2,17)

0,719

NS

-

1,00

Grau 2 (5-9)

1,29 (0,63-2,65)

0,482

Grau 3 (>10)

2,07 (0,64-6,69)

0,225

Grau 1 (<4)

Margens livres

OR ajustado

1

p

1,00

Presente
GPD (AE1/AE3)

Valor de

1,00

Presente
BT (HE)

Análise múltipla

1,00

1

Grau 2 (5-9)

1,15 (0,59-2,27)

0,682

0,80 (0,38-1,70)

0,561

Grau 3 (>10)

1,12 (0,32-3,99)

0,858

0,69 (0,17-2,81)

0,608

NS

-

NS

-

Não

1,00

Sim

0,35 (0,16-0,75)

Não

1,00

Sim

2,31 (1,29-4,12)

1 nódulo

0,007
0,005

1,00

1

2 a 3 nódulos

0,92 (0,46-1,82)

0,802

0,99 (0,48-2,06)

0,987

4 ou mais nódulos

3,45 (1,74-6,85)

<0,001

4,05 (1,92-8,54)

<0,001

NS

-

NS

-

<20 ng/dL

1,00

>20 ng/dL

1,13 (0,64-1,97)

Não

1,00

Sim

2,08 (1,13-3,84)

0,678
0,020

Fibrose peritumoral

Ausente

(pseudocápsula)

Presente espessa

0,27 (0,09-0,80)

0,019

0,36 (0,11-1,21)

0,1

Presente fina

0,14 (0,04-0,49)

0,002

0,11 (0,03-0,42)

0,001

NS

-

Tipo de borda

1,00

Expansiva

1,00

Infiltrativa

4,01 (1,85-8,67)

Invasão venosa

Não

1,00

portal

Sim

1,84 (1,03-3,29)

Ajuste do modelo

3

1

Qui-quadrado

<0,001
1
0,040

2,09 (1,08-4,03)

10,16

0,028
0,254

OR: odds ratio; IC95%: intervalo de confiança 95%; BT: brotamentos tumorais; AE1/AE3:
método de imuno-histoquímica; HE: hematoxilina e eosina; GPD: grupamentos pouco
diferenciados; CEA: antígeno carcinoembrionário;
3

1

Regressão logística;

2

regressão logística ajustada; Teste de ajuste do modelo Hosmer-Lemeshow.

Valor de p da
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4.7 Concordância entre hematoxilina e eosina e AE1/AE3 na
avaliação

dos

brotamentos

tumorais

e

grupamentos

pouco

diferenciados
A análise de concordância entre o HE e o AE1/AE3 na avaliação dos BT
mostrou que houve uma concordância substancial (kappa=0,618) entre os
métodos. Já em relação aos GPD, tal concordância foi um pouco menor, porém
considerável (kappa=0,344). A Tabela 10 resume estes achados.

Tabela 10 - Coeficiente de concordância entre os métodos AE1/AE3 e
hematoxilina e eosina no diagnóstico dos brotamentos tumorais e grupamentos
pouco diferenciados nas metástases de câncer colorretal ressecadas.
BT AE1/AE3

BT HE

Ausente
Presente

Ausente

Presente

Total

Kappa

n=89

n=140

81 (35,4)

36 (15,7)

117

0,618

8 (3,5)

104 (45,4)

112

GPD AE1/AE3

GPD HE

Grau 1

Grau 2

Grau 3

n=178

n=39

n=12

Grau 1

151 (65,9)

17 (7,4)

4 (1,7)

172

Grau 2

23 (10,0)

18 (7,9)

5 (2,2)

46

Grau 3

4 (1,7)

4 (1,7)

3 (1,3)

11

0,344

BT: brotamentos tumorais; AE1/AE3: método de imuno-histoquímica; HE: hematoxilina e
eosina; GPD: grupamentos pouco diferenciados.
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4.8 Associação entre os brotamentos tumorais e grupamentos
pouco diferenciados e as outras variáveis clínicas e patológicas
Uma vez que a presença de BT e GPD avaliada nas lâminas coradas
pelo HE teve maior significado prognóstico, foi avaliada a associação entre a
presença dos BT e GPD pelo HE e as outras variáveis clínicas e patológicas.
As variáveis associadas à presença de BT foram: presença de GPD,
tumores sincrônicos, tumores de até 5 cm, quimioterapia prévia, ausência de
fibrose peritumoral (pseudocápsula), borda infiltrativa, e presença de invasão
venosa portal. A Tabela 11 sintetiza a associação dos BT com as outras
variáveis estudadas.
As variáveis associadas à presença dos GPD foram: presença de BT,
infiltrado inflamatório peritumoral ausente/leve, ausência de fibrose peritumoral
(pseudocápsula) e borda infiltrativa. A Tabela 12 sintetiza a associação dos
GPD com as outras variáveis estudadas.
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Tabela 11 - Associação entre brotamentos tumorais e as variáveis clínicas e
patológicas, em pacientes com metástases hepáticas de câncer colorretal
ressecadas.
BT
Variável

GPD

Total

Ausente

Presente

Valor de

n=117

n=112

p1

n (%)

n(%)

Grau 1 (<4)

172

104 (60,5)

68 (39,5)

Grau 2 (5-9)

46

11 (23,9)

35 (76,1)

Grau 3 (>10)

11

2 (18,2)

9 (81,8)

Até 60 anos

103

47 (45,6)

56 (54,4)

Mais de 60 anos

126

70 (55,6)

56 (44,4)

Feminino

96

53 (55,2)

43 (44,8)

Masculino

133

64 (48,1)

69 (51,9)

Local da neoplasia

Cólon

132

68 (51,5)

64 (48,5)

primária

Reto

97

49 (50,5)

48 (49,5)

Aparecimento da

Metacrônica

74

45 (60,8)

29 (39,2)

MHCCR

Sincrônica

155

72 (46,5)

83 (53,5)

Classificação T

T1/T2

13

7 (53,8)

6 (46,2)

T3/T4

201

100 (49,8)

101 (50,2)

N0

89

51 (57,3)

38 (42,7)

N+

123

55 (44,7)

68 (55,3)

≤20

131

67 (51,1)

64 (48,9)

>20

89

42 (47,2)

47 (52,8)

Não

216

110 (50,9)

106 (49,1)

Sim

13

7 (53,8)

6 (46,2)

Não

32

15 (46,9)

17 (53,1)

Sim

197

102 (51,8)

95 (48,2)

Não

158

84 (53,2)

74 (46,8)

Sim

71

33 (46,5)

38 (53,5)

178

84 (47,2)

94 (52,8)

51

33 (64,7)

18 (35,3)

113

59 (52,2)

54 (47,8)

2 a 3 nódulos

64

28 (43,8)

36 (56,3)

4 ou mais nódulos

52

30 (57,7)

22 (42,3)

Não

78

51 (65,4)

27 (34,6)

Sim

145

63 (43,4)

82 (56,6)

Não

172

88 (51,2)

84 (48,8)

Sim

57

29 (50,9)

28 (49,1)

Idade
Sexo

Classificação N
CEA pré-operatório
Doença extra-hepática
Margem livre
Nódulos bilobares
Tamanho do maior

Até 5cm

nódulo

Mais de 5cm

Número de nódulos

1 nódulo

Quimioterapia prévia
Hemotransfusão

<0,001

0,135
0,290
0,881
0,042
0,775
0,070
0,565
0,838
0,607
0,349
0,027
0,310

0,002
0,970
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Terapia ablativa

Não

213

107 (50,2)

106 (49,8)

associada

Sim

16

10 (62,5)

6 (37,5)

Infiltrado inflamatório

Ausente/leve

164

79 (48,2)

85 (51,8)

peritumoral

Moderada/acentuada

65

38 (58,5)

27 (41,5)

Fibrose peritumoral

Ausente

172

69 (40,1)

103 (59,9)

(pseudocápsula)

Presente espessa

25

22 (88,0)

3 (12,0)

Presente fina

32

26 (81,3)

6 (18,8)

Expansiva

60

51 (85,0)

9 (15,0)

Infiltrativa

169

66 (39,1)

103 (60,9)

Não

159

89 (56,0)

70 (44,0)

Sim

70

28 (40,0)

42 (60,0)

Ausente

191

102 (53,4)

89 (46,6)

Presente

38

15 (39,5)

23 (60,5)

Tipo de borda
Invasão venosa portal
Invasão linfática

0,344
0,160
<0,001

<0,001
0,026
0,117

BT: brotamentos tumorais; GPD: grupamentos pouco diferenciados; MHCCR: metástases
hepáticas de câncer colorretal; N0: linfonodos negativos; N+: linfonodos positivos; CEA:
1

antígeno carcinoembrionário. Teste qui-quadrado de Pearson.
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Tabela 12 - Associação entre grupamentos pouco diferenciados e as variáveis
clínicas e patológicas, em pacientes com metástases hepáticas de câncer
colorretal ressecadas.
GPD
Variável

BT

Total

Grau 1

Grau 2

Grau 3

Valor

n=172

n=46

n=11

de p1

n (%)

n (%)

n (%)

Ausente

117

104 (88,9)

11 (9,4)

2 (1,7)

Presente

112

68 (60,7)

35 (31,3)

9 (8,0)

Até 60 anos

103

76 (73,8)

23 (22,3)

4 (3,9)

Mais de 60 anos

126

96 (76,2)

23 (18,3)

7 (5,6)

Feminino

96

73 (76,0)

18 (18,8)

5 (5,2)

Masculino

133

99 (74,4)

28 (21,1)

6 (4,5)

Local da neoplasia

Cólon

132

102 (77,3)

21 (15,9)

9 (6,8)

primária

Reto

97

70 (72,2)

25 (25,8)

2 (2,1)

Aparecimento da

Metacrônica

74

55 (74,3)

14 (18,9)

5 (6,8)

MHCCR

Sincrônica

155

117 (75,5)

32 (20,6)

6 (3,9)

Classificação T

T1/T2

13

12 (92,3)

1 (7,7)

0

T3/T4

201

149 (74,1)

42 (20,9)

10 (5,0)

N0

89

71 (79,8)

16 (18,0)

2 (2,2)

N+

123

90 (73,2)

26 (21,1)

7 (5,7)

≤20

131

103 (78,6)

24 (18,3)

4 (3,1)

>20

89

61 (68,5)

21 (23,6)

7 (7,9)

Doença extra-

Não

216

163 (75,5)

42 (19,4)

11 (5,1)

hepática

Sim

13

9 (69,2)

4 (30,8)

0

Margem livre

Não

32

20 (62,5)

10 (31,3)

2 (6,3)

Sim

197

152 (77,2)

36 (18,3)

9 (4,6)

Não

158

119 (75,3)

30 (19,0)

9 (5,7)

Sim

71

53 (74,6)

16 (22,5)

2 (2,8)

178

136 (76,4)

33 (18,5)

9 (5,1)
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36 (70,6)

13 (25,5)

2 (3,9)

113

84 (74,3)

24 (21,2)

5 (4,4)

2 a 3 nódulos

64

48 (75,0)

12 (18,8)

4 (6,3)

4 ou mais nódulos

52

40 (76,9)

10 (19,2)

2 (3,8)

Não

78

64 (82,1)

12 (15,4)

2 (2,6)

Sim

145

104 (71,7)

34 (23,4)

7 (4,8)

Não

172

135 (78,5)

30 (17,4)

7 (4,1)

Sim

57

37 (64,9)

16 (28,1)

4 (7,0)

Terapia ablativa

Não

213

159 (74,6)

43 (20,2)

11 (5,2)

associada

Sim

16

13 (81,3)

3 (18,8)

0

Idade
Sexo

Classificação N
CEA pré-operatório

Nódulos bilobares
Tamanho do maior

Até 5cm

nódulo

Mais de 5cm

Número de nódulos

1 nódulo

Quimioterapia prévia
Hemotransfusão

<0,001
0,656
0,895
0,063
0,621
0,4452
0,368
0,142
0,5392
0,196
0,561
0,538
0,964

0,228
0,120
12
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Infiltrado inflamatório

Ausente/leve

164

111 (67,7)

43 (26,2)

10 (6,1)

peritumoral

Moderada/acentuada

65

61 (93,8)

3 (4,6)

1 (1,5)

Fibrose peritumoral

Ausente

172

117 (68,0)

44 (25,6)

11 (6,4)

(pseudocápsula)

Presente espessa

25

24 (96,0)

1 (4,0)

0

Presente fina

32

31 (96,9)

1 (3,1)

0

Expansiva

60

57 (95,0)

3 (5,0)

0

Infiltrativa

169

115 (68,0)

43 (25,4)

11 (6,5)

Invasão venosa

Não

159

121 (76,1)

32 (20,1)

6 (3,8)

portal

Sim

70

51 (72,9)

14 (20,0)

5 (7,1)

Invasão linfática

Ausente

191

142 (74,3)

39 (20,4)

10 (5,2)

Presente

38

30 (78,9)

7 (18,4)

1 (2,6)

Tipo de borda

<0,001
0,001

<0,001
0,544
0,741

BT: brotamentos tumorais; GPD: grupamentos pouco diferenciados; MHCCR: metástases
hepáticas de câncer colorretal; N0: linfonodos negativos; N+: linfonodos positivos; CEA:
1

2

antígeno carcinoembrionário. Teste qui-quadrado de Pearson. Teste exato de Fisher.
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5 DISCUSSÃO

Este trabalho faz parte de uma linha de pesquisa do Serviço de Cirurgia
do Fígado e Hipertensão Portal do HCFMUSP, que, através da avaliação
anatomopatológica das MHCCR, busca estudar as vias de disseminação
tumoral e novos critérios prognósticos que auxiliem no melhor entendimento
desta doença39-46,127,128.
O conceito usado como base para esta avaliação é o de que as células
tumorais das MHCCR são capazes de se disseminar para outros locais do
fígado ou para diferentes órgãos através de distintas vias34,36, por meio de
vasos sanguíneos intra-hepáticos, como ramos da veia porta e das veias
hepáticas, vasos linfáticos, ductos biliares e nervos38. Alguns trabalhos têm
apoiado a hipótese de que invasões de vasos sanguíneos e linfáticos não
sejam apenas duas rotas diferentes para que células metastáticas se
disseminem, mas também representem diferentes comportamentos biológicos
do tumor, com a metástase linfática potencialmente desempenhando papel
primordial na progressão para a circulação sistêmica e órgãos à distância42,129.
Apesar da invasão direta de cada uma destas estruturas ser
considerada a principal via de disseminação tumoral, através do conhecimento
das alterações na TEM, como descrito previamente, postulamos que a
presença de BT ou dos GPD pudesse ser outro mecanismo de disseminação.
Com a mudança na polaridade celular, as células adquirem fenótipo
mesenquimal,

aumentando

sua

capacidade

migratória,

invasividade,

resistência à apoptose e produção de moléculas da matriz extracelular71.
Assim, atravessam o tecido conectivo peritumoral para atingir os tecidos
adjacentes, evitando as defesas do hospedeiro e invadindo os vasos linfáticos
e sanguíneos mais distantes, com consequentes metástases locais e à
distância30.
Neste estudo, primeiramente procuramos avaliar a ocorrência fenotípica
destes fenômenos nas MHCCR e, em seguida, seu significado prognóstico em
termos de SG, SLD e recidiva hepática, bem como sua identificação pelos
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diferentes métodos (HE e AE1/AE3) e sua associação com outras variáveis
clínicas e patológicas.
Este é o primeiro estudo que avalia a presença dos GPD nas MHCCR.
Pudemos demonstrar que os GPD estão presentes nas MHCCR e que o grau 3
(>10) é fator prognóstico independente para SG e SLD, sendo um fator
prognóstico mais relevante do que os BT. Ueno et al.109 também demonstraram
a superioridade prognóstica dos GPD em relação aos BT no CCR primário.
Os GPD não estiveram associados à recidiva hepática, mas à extrahepática, mostrando que esta via de disseminação está relacionada a
metástases à distância. O achado de que os GPD provavelmente se associam
à recidiva extra-hepática corrobora os achados de Ueno et al.110, que
estudaram 411 pacientes com MHCCR submetidos a hepatectomia e
mostraram que a presença de grande quantidade de GPD no CCR primário foi
fator de pior prognóstico, influenciando, em especial, a recidiva extra-hepática
no pulmão e peritônio. Entretanto, o exato mecanismo de disseminação
tumoral através dos GPD não está completamente compreendido.
No CCR primário, dos fatores patológicos estudados, a presença dos
GPD tem sido associada à invasão linfática116,120,130-132 e vascular120,130 e à
presença de borda infiltrativa116,131. No estudo especificamente das MHCCR, os
GPD não estiveram associados à invasão vascular ou linfática na borda
tumoral, mas à borda do tipo infiltrativo, à ausência de pseudocápsula e à
ausência de infiltrado inflamatório peritumoral. A forte associação entre os GPD
e a ausência de infiltrado inflamatório peritumoral sugere participação dos
mecanismos imunes no controle do tumor e que a ausência de resposta imune
facilite a ocorrência dos GPD e a disseminação tumoral. A ausência de
associação com invasão linfática e vascular tem duas possíveis explicações. A
primeira é que isso possa significar diferentes mecanismos de disseminação
dentro do fígado, em relação ao tumor primário. A segunda é que,
habitualmente, a invasão linfática no tumor primário é avaliada pela HE,
enquanto nossa trabalho avaliou tal invasão pela IHQ, através do AE1/AE3,
portanto, com metodologias diferentes empregadas.
A chave para explicar o mecanismo de disseminação dos GPD talvez
esteja relacionada às três características morfológicas aos quais estão
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associados. Embora a literatura não forneça explicação para tanto, nós
postulamos que os tumores com padrão infiltrativo, sem pseudocápsula e sem
uma resposta imune do hospedeiro capaz de contê-los facilitem a ocorrência
dos GPD e que eles, por sua vez, possam promover disseminação tumoral
através de vasos sanguíneos ou linfáticos não exatamente na borda tumoral,
mas mais à distância ainda.
Reforçando a hipótese gerada no CCR primário de que os BT e os GPD
podem representar passos sequenciais no crescimento tumoral111, a presença
de um esteve associada à presença do outro em nosso estudo, achados
semelhantes aos de Ueno et al.109 e Barresi et al.116 no tumor primário.
Os GPD são visualizados classicamente pelo HE, com a vantagem de
serem mais facilmente reconhecíveis nestas lâminas do que os BT, sem
necessidade da IHQ, e têm avaliação menos subjetiva e com menor variação
interobservador do que outros fatores histológicos110,116,120. Nós aventamos a
hipótese de que a avaliação dos GPD pudesse ser melhor realizada no fígado
através da IHQ (AE1/AE3) do que pelo HE. Houve concordância considerável
entre os métodos, porém a avaliação pelo HE teve maior significância
prognóstica e foi fator prognóstico independente, reforçando o conceito de que
o HE é suficiente para o estudo dos GPD.
Os GPD estão presentes não apenas na borda, mas também no
estroma do tumor, conferindo outra vantagem no tumor primário, que é a
possibilidade de serem avaliados em biópsias endoscópicas117,133. Isto nos leva
a um questionamento: seria possível avaliar o comportamento biológico do
tumor pré-operatoriamente através da quantificação dos GPD em fragmentos
de biópsia por punção da MHCCR?
Do ponto de vista genotípico, no CCR primário, a presença de GPD em
grande quantidade foi associada à mutação do KRAS (Kirsten rat sarcoma viral
oncogene homolog), especialmente no códon 12 (G12A e G12C) e 13 (G13C e
G13D). Estes achados levantam a hipótese de que a mutação do KRAS
poderia ser responsável pela formação dos GPD111,134.
Em nosso estudo, os BT mostraram relação com a SG e SLD na análise
univariada; entretanto, não se mostraram fatores prognósticos independentes,
provavelmente por estarem associados à presença de outros fatores
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prognósticos mais significativos, como a presença dos GPD, presença de
pseudocápsula, borda infiltrativa e invasão vascular.
Até o momento, Park et al.50 haviam sido os únicos a estudar o valor
prognóstico dos BT nas MHCCR, não encontrando significância prognóstica.
Neste estudo, foram avaliados 117 pacientes através do HE e os BT foram
considerados positivos quando houve 10 ou mais focos de <5 células
destacados da borda tumoral na microscopia com magnificação de 200x. A
positividade dos BT no estudo de Park et al.50 foi muito mais alta (81,2%) do
que encontramos em nosso estudo (48,8% pelo HE e 61,1% pelo AE1/AE3), o
que pode justificar a ausência de significância prognóstica e sugerir que houve
diferença conceitual do que foi considerado BT.
É importante ressaltar que, em nosso estudo, não se observou diferença
no prognóstico quando foram utilizadas diferentes classificações para avaliar
os BT (Hase, Nakamura e o método quantitativo); a diferença prognóstica
ocorreu apenas quando agrupamos em presente ou ausente, mostrando que o
que vale não é a intensidade do fenômeno, mas a sua ocorrência ou não.
No CCR primário, a avaliação dos BT por IHQ é considerada superior à
avaliação pelo HE, com maior positividade na identificação dos mesmos e
maior correlação prognóstica105,107,108,135. Por esta razão, avaliamos em nosso
estudo os BT utilizando o HE e o AE1/AE3 e houve concordância substancial
entre eles. De fato, houve maior positividade no diagnóstico dos BT pelo
AE1/AE3 em relação ao HE por todos os métodos, especialmente na avaliação
quantitativa. Entretanto, tal diferença não refletiu em maior significado
prognóstico, mostrando que não há benefício claro na utilização de métodos de
IHQ para avaliação de BT nas MHCCR. Outro questionamento é se os BT
vistos no AE1/AE3 são realmente BT ou são falsos positivos do método. Uma
vez que não há padrão-ouro, tal hipótese não pode ser confirmada.
Os BT foram associados a tumores sincrônicos, tumores de até 5 cm,
realização de quimioterapia prévia, ausência de pseudocápsula, tipo de borda
infiltrativa e presença de invasão venosa portal. A associação com invasão
venosa

portal

pode

ser

explicada

pelos

possíveis

mecanismos

de

disseminação hematogênica dos BT32,92,135. A associação com a borda
infiltrativa também é descrita no CCR primário92,104,135. Como em nosso estudo
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a

borda

infiltrativa

esteve

intimamente

associada

à

ausência

de

pseudocápsula, os BT também estiveram. Assim, na MHCCR, tumores
infiltrativos e sem pseudocápsula facilitariam a ocorrência dos BT, permitindo a
disseminação de células neoplásicas na circulação sistêmica através da
invasão vascular na borda tumoral. Em relação à realização de quimioterapia
prévia e sincronicidade, podemos estar diante de um viés, uma vez que os
pacientes que realizaram quimioterapia antes da cirurgia foram justamente os
pacientes com outros critérios estabelecidos de pior prognóstico, como tumores
sincrônicos136. A associação com tumores de até 5cm pode indicar uma
característica dos BT no fígado, uma vez que, no CCR primário, não é descrita
associação com o tamanho tumoral.
Assim como os GPD, os BT não estiveram relacionados à recidiva
hepática, mas à extra-hepática, mostrando que devem estar associados ao
mecanismo de disseminação intravascular, com ocorrência de metástases à
distância.
Alguns autores, sem a padronização realizada neste trabalho, avaliaram
isoladamente a presença de células tumorais destacadas da borda tumoral, no
espaço sinusoidal, denominando-as micrometástases sinusoidais. Yokoyama
et al.125, usando CK-20, demonstraram que a presença de micrometástases
hepáticas

foi

macroscópicas,

associada

à

maior

número

de

metástases

hepáticas

maior probabilidade de recorrência intra-hepática e menor

sobrevida em 10 anos (64,3% vs. 21,9%). Entretanto, embora houvesse
positividade de invasão sinusoidal em 43,5% dos pacientes, a presença de
células tumorais no trato portal, que é sinal de invasão vascular, também foi
considerada como micrometástase hepática. Korita et al.37 e Lupinacci et al.41
encontraram invasão sinusoidal, respectivamente em 30% e 38% dos
pacientes com MHCCR e a mesma não demonstrou valor prognóstico.
Além dos fatores ligados à TEM, nós também avaliamos outros fatores
patológicos de possível impacto no prognóstico, como o infiltrado inflamatório
peritumoral, a fibrose peritumoral (pseudocápsula), o tipo de borda tumoral e a
presença de invasões portal e a linfática.
Em nosso estudo, a presença de invasão linfática intra-hepática não se
associou a pior prognóstico. Estes resultados divergem dos achados de outros
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autores

que

utilizaram

37,41,47

semelhante

D2-40,

embora

tenhamos

usado

metodologia

. A presença de invasão linfática em nossa casuística foi de

16,6%, semelhante à de Sasaki et al.36 (15,4%) e Korita et al.37 (12,4%), porém
bem inferior à encontrada por Lupinacci et al.41 (29%) e De Ridder et al.47
(26,6%). Nossos achados em relação ao prognóstico são semelhantes aos de
Hayashi et al.48 e Gomez et al.49, embora estes tenham utilizado HE para
avaliar a invasão linfática intra-hepática. Tal diferença de resultados demonstra
que este ainda é um tema controverso.
A relação entre a invasão vascular nas MHCCR e prognóstico é outro
assunto ainda controverso na literatura. Dos 10 estudos publicados até o
momento que avaliam este tema, apenas 3 demonstraram sua importância
prognóstica34,35,48, enquanto os outros 7 não estabeleceram qualquer relação
entre sua presença e prognóstico36,37,41,47,49,51,52. Uma revisão com metanálise
publicada em 2013 por Knijn et al.38 mostrou que a incidência média de invasão
venosa portal nas MHCCR era de 26,2%, semelhante à que encontramos em
nosso estudo (30,6%) e que, apesar da pequena amostra e heterogeneidade
dos estudos, parecia haver maior SG nos pacientes sem invasão venosa
portal.
Das formas de invasão vascular intra-hepática (portal ou de veias
hepáticas), nós avaliamos especificamente a invasão venosa portal, que
parece ser o mecanismo mais importante na disseminação tumoral. A invasão
venosa portal e os GPD foram os únicos fatores patológicos relacionados à SG
e SLD nas análises univariada e múltipla. Tais achados reforçam a hipótese de
que este é um mecanismo importante de disseminação tumoral. A invasão
venosa portal também esteve associada à recidiva hepática nas análises
univariada e múltipla. A hipótese de que a invasão venosa portal reflete o grau
de agressividade e invasividade do tumor, principalmente no contexto das
margens cirúrgicas, já havia sido levantada por outros autores137,138, mas é a
primeira vez que se demonstra estatisticamente sua associação com a recidiva
hepática após ressecção de MHCCR.
A presença de fibrose peritumoral (pseudocápsula) foi fator de melhor
prognóstico na SG (análise univariada e múltipla) e SLD (apenas análise
univariada) em nossa casuística. A presença de pseudocápsula também
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esteve intimamente associada ao tipo de borda expansiva, o que pode explicar
o fato deste fator não ser associado à SLD na análise múltipla.
Nossos achados corroboram a literatura, que mostra a presença de
pseudocápsula como fator de melhor prognóstico nas MHCCR34,35,47,54-59,70. A
principal hipótese para este achado é que a pseudocápsula deve agir como
uma barreira física e química, limitando a expansão e agressividade tumoral.
Esta barreira é caracterizada por miofibroblastos que estimulam a produção de
colágeno como resposta do hospedeiro, semelhante a uma resposta
inflamatória. Tal sequência é secundária a eventos compressivos, inflamatórios
e necróticos nas MHCCR, mediados por determinadas populações celulares
locais, como as células de Ito57. Essa hipótese pode justificar porque os
pacientes sem pseudocápsula peritumoral tiveram mais GPD e BT e, portanto,
menor capacidade de conter o tumor.
A presença de pseudocápsula teve associação negativa com a recidiva
hepática em nosso estudo, nas análises univariada e múltipla. Lunevicius et
al.57 também demonstraram que pacientes com pseudocápsula peritumoral
apresentavam menor recidiva hepática do que aqueles sem pseudocápsula
(7,1% versus 35,5%). Okano et al.35 demonstraram que os pacientes cujas
MHCCR ressecadas não apresentavam pseudocápsula peritumoral tinham
maior incidência de recidiva hepática ou pulmonar (65% versus 24%).
Rajaganeshan et al.139 encontraram associação entre a borda expansiva no
CCR primário e a presença de tumores encapsulados no fígado, tendo este
grupo de pacientes melhor SLD do que os com borda infiltrativa.
Em nosso estudo, o tipo de borda infiltrativa foi fator de pior prognóstico
na SG (análise univariada), SLD (análise univariada e múltipla) e recidiva
hepática (análise univariada). Como esteve associada intimamente à ausência
de pseudocápsula, acreditamos que, por isso, não houve significância
estatística na análise múltipla da SG e recidiva hepática. Nossos achados
estão de acordo com estudos prévios sobre o tipo de borda tumoral na
MHCCR. O primeiro estudo a mostrar que a borda infiltrativa era fator
prognóstico na SG foi conduzido em 1999 por Nagashima et al.58. Yamaguchi
et al.61 demonstraram que o padrão infiltrativo foi preditor de SLD e recidiva
intra-hepática após ressecção. Também demonstraram que não houve
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evidente correlação entre o tipo de borda do CCR primário e o tipo de borda da
MHCCR e que, em um mesmo paciente submetido a repetidas ressecções
hepáticas, havia diferentes tipos de borda para cada ressecção, o que sugere
que o tumor é capaz de mudar sua morfologia com o tempo e de acordo com
tipo de órgão em que se desenvolve. Em nosso Serviço, Pinheiro et al.44,
encontraram, em análise multivariada, a borda tumoral infiltrativa como fator de
risco independente na SG e recidiva intra-hepática, quando comparada com o
padrão expansivo (SLD em 5 anos de 20,2% versus 40,5%). Por outro lado,
Serrablo et al.140 não encontraram significância prognóstica do tipo de borda
nas MHCCR.
A presença de infiltrado inflamatório peritumoral foi fator de melhor
prognóstico na SG (análise univariada) e SLD (análise univariada e múltipla)
em nosso estudo. O conceito que nos levou a estudar este fator patológico é o
de que há interação imunológica entre o tumor e o hospedeiro. Os mecanismos
imunes representam uma resposta específica do hospedeiro contra o tumor e
os infiltrados inflamatórios são compostos principalmente de linfócitos T com
atividade citotóxica contra as células tumorais autólogas, cuja atividade é
máxima na periferia do tumor. Isto sugere haver um papel na resposta imune
do hospedeiro em retardar o crescimento tumoral e diminuir o potencial
metastático da lesão primária67,69. Outros autores também demonstraram a
importância prognóstica do infiltrado inflamatório ou da presença de células de
defesa na borda tumoral58,69,70. Tal mecanismo pode justificar a associação do
infiltrado peritumoral moderado/ intenso com menor ocorrência de GPD em
nossa casuística. Nossos achados abrem novas perspectivas para um
aprofundamento do estudo da relação entre a resposta imune do hospedeiro e
o tumor, inclusive relacionando-os com os conhecidos mecanismos de
disseminação tumoral intra-hepática e outros fatores patológicos
Em nossa casuística, a margem R1 esteve associada a pior SG e SLD e
maior risco de recidiva hepática na análise univariada. Tradicionalmente,
margens microscopicamente negativas (R0) têm sido consideradas um
importante fator prognóstico após ressecção de MHCCR20,128,136. Entretanto, a
distância da margem ideal ainda é assunto controverso e, de certa forma,
associa-se a outros fatores patológicos. Alguns autores, baseados no conceito
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de que 95% de nódulos tumorais microscópicos estão presentes dentro de 1cm
da borda tumoral, recomendam que a margem cirúrgica seja de, pelo menos,
1cm20,137,141,142. Dhir et al.143 publicaram metanálise com 18 estudos e 4821
pacientes submetidos a ressecção de MHCCR com margens livres e
demonstraram que os pacientes com margens maiores do que 1cm tiveram
melhor sobrevida em 5 anos do que aqueles com margens menores do que
1cm (46% versus 38%). Entretanto, uma cuidadosa avaliação da metodologia
empregada levantou dúvidas sobre a validade dos resultados, em relação à
heterogeneidade estatística e clínica dos estudos avaliados128,144.
Nos últimos anos, a abordagem agressiva dos pacientes com nódulos
múltiplos e bilobares tornou uma margem de 1 cm difícil de ser alcançada,
devido à possibilidade do parênquima hepático remanescente ser insuficiente
ou à proximidade do tumor com estruturas vasculares44,128. Pawlik et al.145, em
estudo multicêntrico com 557 pacientes, mostraram que uma margem livre
maior do que 1mm não afeta a SG, SLD ou sítio de recidiva. Sadot et al.146, em
estudo recente com 2368 pacientes, encontraram que a mediana da SG nos
grupos de pacientes com ressecção R1, margem de 0,1 a 0,9mm, margem de
1 a 9mm e margem maior que 10mm foi de, respectivamente, 32, 40, 53 e 56
meses, demonstrando que margens amplas devem ser tentadas sempre que
possível, mas que, quando isso não for viável, margens submilimétricas
também se associam a melhor sobrevida.
Uma hipótese que pode justificar tais achados relativos ao tamanho da
margem são os mecanismos de invasão na borda tumoral descritos
anteriormente.

Entretanto,

nosso

estudo

possui

duas

limitações

que

inviabilizam tal análise. A primeira é que a distância das margens não foi
medida em todos os pacientes, sendo apenas dividida em microscopicamente
livres ou comprometidas. Nós também não quantificamos a distância da borda
tumoral onde ocorreram os fenômenos, como invasão venosa portal, linfática,
BT e GPD, que poderia ajudar a elucidar tais relações. O entendimento destes
achados abre portas para posteriores investigações.
A maioria dos autores considera o número de nódulos como importante
fator prognóstico19,20,44,136,147-151, inclusive em metanálise152. Um assunto
controverso é o de quantos nódulos metastáticos estão associados a pior
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prognóstico: enquanto a maioria dos autores considera 4 ou mais20,151,152,
outros consideram mais do que um136,147, dois19,44,150 e até mais do que sete
lesões148. Nosso estudo reforçou a importância do número de nódulos como
um dos mais importantes fatores prognósticos, sendo fator independente para
SG, SLD e recidiva hepática. Também corroborou os achados da maioria dos
autores, de que os pacientes com 1, 2 ou 3 nódulos têm prognósticos
semelhantes, sendo significativamente pior nos pacientes com 4 ou mais
nódulos, o que representa a melhor definição de multinodularidade. Entretanto,
apesar de importante fator prognóstico, o número de lesões não deve ser
considerado como contra-indicação à resseção, desde que se obtenha
margens microscopicamente livres149.
O tamanho das metástases hepáticas também é considerado fator
prognóstico relevante, sendo incluído em alguns escores prognósticos20,136,150,
em especial as lesões maiores que 5cm. Em nosso estudo, o tamanho da
maior lesão foi fator prognóstico para SG em análise univariada. Com o
emprego de modernos quimioterápicos, por vezes tem sido observada
significativa redução no tamanho das lesões, o que sugere que a avaliação do
comportamento biológico como resposta à quimioterapia possa ser um
marcador prognóstico mais importante do que o tamanho inicial do tumor149.
O impacto prognóstico da distribuição bilobar dos múltiplos nódulos
hepáticos é assunto controverso. Enquanto alguns estudos sugerem ser fator
prognóstico relevante136,150, outros não encontraram significância20,153. Em
nosso estudo, a presença de nódulos bilaterais, apesar de fator prognóstico na
SLD e associado à recidiva hepática na análise univariada, não representou
fator prognóstico independente. Acreditamos que a importância prognóstica
tenha maior relação com a multinodularidade do que com a bilobaridade.
O aparecimento das metástases hepáticas de modo sincrônico também
tem sido considerado fator prognóstico em diversos escores20,136,153. Entretanto
alguns outros autores não encontraram associação com pior prognóstico24,154.
Em nosso estudo, o surgimento das MHCCR em até 12 meses após a
ressecção do tumor primário não foi fator prognóstico.
A presença de linfonodos positivos no CCR primário é outro fator de pior
prognóstico após ressecção de MHCCR de acordo com vários autores e
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incluída em diferentes escores prognósticos20,136,147,153,154. Em nosso trabalho,
a presença de linfonodos positivos no tumor primário foi fator prognóstico na
SG e SLD na análise univariada, embora não tenha sido significante na análise
múltipla.
Nível elevado de CEA no pré-operatório também é considerado fator
prognóstico após ressecção de MHCCR segundo diversos autores20,51,136,151,154157

. Este também é um marcador de resposta à quimioterapia sistêmica e de

recidiva nos pacientes que expressam CEA149. Nós utilizamos o valor >20
ng/dL pois foi o que apresentou maior impacto prognóstico em nossa
casuística, sendo fator prognóstico para SG e SLD na análise univariada.
A presença de doença extra-hepática concomitante também tem sido
considerada fator prognóstico relevante na ressecção de MHCCR151,155,158. Em
nossa casuística, tal fator não teve significância prognóstica, provavelmente
devido a maior seleção dos pacientes com doença extra-hepática submetidos a
ressecção hepática e ao fato de pacientes com doença extra-hepática não
submetidos a ressecção terem sido excluídos do estudo.
O papel da quimioterapia perioperatória no tratamento das MHCCR é
assunto de debate. Portier et al.159 e Nordlinger et al.160, em ensaios clínicos
randomizados, mostraram que a quimioterapia associada à ressecção hepática
em pacientes com MHCCR, quando comparada à cirurgia isoladamente, não
influenciou a SG, mas aumentou a SLD. Já Langer et al.161, também em ensaio
clínico randomizado, não encontraram benefício na quimioterapia associada a
cirurgia quando comparada a cirurgia isolada, tanto na SG quanto na SLD.
Araújo et al.162, em recente metanálise, encontraram benefício na quimioterapia
associada a cirurgia na SG e SLD. Na nossa casuística, existe um viés, pois os
pacientes submetidos a cirurgia sem quimioterapia foram os pacientes com
tumores

de

melhor

prognóstico,

preferencialmente

lesões

únicas,

metacrônicas, com CEA baixo, enquanto os pacientes submetidos a
quimioterapia foram aqueles com tumores considerados inicialmente mais
agressivos. Isso justifica o achado que os pacientes que receberam
quimioterapia prévia tiveram pior SLD, inclusive na análise múltipla.
A relação entre hemotransfusão perioperatória e pior prognóstico no
CCR primário está bem estabelecida na literatura. O mecanismo relacionado a
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um aumento da recorrência do tumor não está completamente entendido. A
hipótese é que a hemotransfusão possa induzir uma relativa imunossupressão
no paciente, pela diminuição da atividade das células de defesa, da atividade
fagocitária, aumento na atividade de células T supressoras, com inibição da
interleucina 2 e outras moléculas ligadas ao sistema imune163. Assim, células
tumorais circulantes podem escapar do sistema imune e predispor à
recorrência tumoral precoce.
O

impacto

prognóstico

da

hemotransfusão

perioperatória

após

ressecção de MHCCR também tem sido estudado desde os anos 1980164 e
1990165,166. Entretanto, todos estes resultados foram significativos apenas em
análise univariada, não demonstrando sua importância como fator prognóstico
independente. Schiergens et al.163 demonstraram, em análises univariada e
multivariada, que a transfusão sanguínea perioperatória esteve relacionada a
menor SLD. Em dois outros estudos recentes, Jiang et al.167 e Margonis et
al.168 identificaram a perda sanguínea perioperatória como fator independente e
mais importante do que a hemotransfusão em pacientes com MHCCR
submetidos

a

hepatectomia.

Em

nosso

estudo,

a

hemotransfusão

perioperatória esteve associada a menor SG e SLD em análise univariada,
entretanto não foi fator prognóstico independente. Dado o caráter retrospectivo
do estudo, a perda sanguínea perioperatória não pode ser estimada. Estes
achados reforçam a importância de medidas para diminuir a perda sanguínea
durante a ressecção de um órgão muito vascularizado como o fígado169.
O presente estudo possui limitações. A primeira é o seu caráter
retrospectivo, que não permitiu a obtenção de todos os dados, como
estadiamento T e N, quimioterapia prévia e níveis de CEA pré-operatórios.
Também não obtivemos acesso às lâminas de todos os casos operados
durante o período, impossibilitando casuística maior. Outra limitação é o longo
período de inclusão (2004-2014), tornando a população heterogênea na forma
de tratamento, em especial em relação aos esquemas quimioterápicos e às
técnicas operatórias empregadas.
Apesar das limitações, pudemos demonstrar a importância prognóstica
de potenciais vias de disseminação intra-hepáticas nas MHCCR. Também
demonstramos, de modo inédito, a importância dos GPD como fator
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prognóstico independente na SG e SLD e sua relação com a recidiva extrahepática. O conhecimento aqui gerado abre perspectivas para outros trabalhos
futuros. Entre eles, ressaltamos a importância de estudos no sentido de
compreender as alterações moleculares e genotípicas que levam a estes
fenótipos histopatológicos; a avaliação de outros mecanismos fenotípicos que
tenham correlação com a TEM, como expressão de beta-catenina e Ecaderina; a comparação entre os fatores histológicos no CCR primário, na
MHCCR

e

em

aprofundamento

metástases
nos

extra-hepáticas,

aspectos

imunológicos

como
na

o

pulmão;

MHCCR;

e

maior
melhor

entendimento da relação entre a distância da margem livre e os mecanismos
de disseminação na borda tumoral.
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6 CONCLUSÕES

Em relação à avaliação anatomopatológica das MHCCR ressecadas
com intenção curativa, pode-se concluir que:
- Os BT e os GPD estão presentes em 48,9% e 49,3% dos pacientes,
respectivamente.
- Ambos são fatores prognósticos na SG e SLD e não estão associados
a recidiva hepática, mas à extra-hepática. A presença de GPD grau 3 é fator
prognóstico independente na SG e SLD.
- Há concordância substancial na avaliação dos BT pelo HE e pelo
AE1/AE3, enquanto na avaliação dos GPD tal concordância é menor, mas
ainda assim considerável. A avaliação dos BT e GPD pelo HE representa maior
importância prognóstica.
- Os BT e os GPD estão associados entre si.
- A presença de BT está associada a tumores sincrônicos, tumores de
até 5cm, ausência de fibrose peritumoral (pseudocápsula), borda infiltrativa, e
presença de invasão venosa portal.
- A presença dos GPD está associada a ausência de infiltrado
inflamatório peritumoral, ausência de fibrose peritumoral (pseudocápsula) e
borda infiltrativa.
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Pathological factors and prognosis of resected liver metastases of colorectal carcinoma:
implications and proposal for a pathological reporting protocol
Colorectal cancer is a leading cause of death worldwide. The liver is the most common site of distant
metastases, and surgery is the only potentially curative treatment, although the recurrence rate following
surgery is high. In order to define prognosis after surgery, many histopathological features have been identified in the primary tumour. In turn, pathologists
routinely report specific findings to guide oncologists
on the decision to recommend adjuvant therapy. In
general, the pathological report of resected colorectal
liver metastases is limited to confirmation of the
malignancy and details regarding the margin status.
Most pathological reports of a liver resection for

colorectal liver metastasis lack information on other
important features that have been reported to be
independent prognostic factors. We herein review the
evidence to support a more detailed pathological
report of the resected liver specimen, with attention
to: the number and size of liver metastases; margin
size; the presence of lymphatic, vascular, perineural
and biliary invasion; mucinous pattern; tumour
growth pattern; the presence of a tumour pseudocapsule; and the pathological response to neoadjuvant
chemotherapy. In addition, we propose a new protocol for the evaluation of colorectal liver metastasis
resection specimens.

Keywords: colorectal cancer, liver metastases, liver resection, pathology, prognosis

Introduction
Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly
diagnosed cancer in males and the second in females,
with an annual overall estimated incidence of
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1.4 million new cases and 693 900 deaths worldwide.1 The liver is the most common site of distant
metastases, and ~50% of patients with CRC present
with liver metastases at diagnosis or during followup.2,3 Surgery is the only potentially curative treatment for colorectal liver metastases (CRLMs), with 5year survival ranging from 46% to 58% in specialised
centres.4–7
In recent years, there has been an increase in the
survival rate of patients with CRLMs, because of better chemotherapy regimens and improvements in
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Background: Histomorphological features have been described as prognostic factors
after resection of colorectal liver metastases (CLM). The objectives of this study
were to assess the prognostic significance of tumor budding (TB) and poorly
differentiated clusters (PDC) among CLM, and their association with other
prognostic factors.
Methods: We evaluated 229 patients who underwent a first resection of CLM. Slides
stained by HE were assessed for TB, PDC, tumor border pattern, peritumoral
pseudocapsule, peritumoral, and intratumoral inflammatory infiltrate. Lymphatic and
portal invasion were evaluated through D2-40 and CD34 antibody.
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Results: Factors independently associated with poor overall survival were
nodules>4

(P = 0.002),

presence

of

PDC

G3

(P = 0.007),

portal

invasion

(P = 0.005), and absence of tumor pseudocapsule (P = 0.006). Factors independently
associated with disease-free survival included number of nodules>4 (P < 0.001),
presence of PDC G3 (P = 0.005), infiltrative border (P = 0.031), portal invasion
(P = 0.006), and absent/mild peritumoral inflammatory infiltrate (P = 0.002). PDC
and TB were also associated with histological factors, as portal invasion (TB),
peritumoral inflammatory infiltration (PDC), infiltrative border, and absence of
tumor pseudocapsule (TB and PDC).
Conclusions: This is the first study demonstrating PDC as a prognostic factor in CLM.
TB was also a prognostic factor, but it was not an independent predictor of survival.
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1 | INTRODUCTION

women.1 Despite ongoing refinements in the TNM staging system
to define prognosis and guide treatment, outcomes of CRC

Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers

patients within each tumor stage still often vary considerably. As

worldwide with an incidence that ranks second in men and third in

such, there is a need for novel morphological and molecular
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