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RESUMO

Lupinacci RM. Metástases hepáticas de câncer colorretal: estudo do impacto prognóstico das vias de
disseminação tumoral e da presença de mucina em pacientes submetidos à ressecção hepática com
intenção curativa [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.

INTRODUÇÃO: A ressecção de metástases hepáticas (MH) do câncer colorretal (CCR) é considerada
segura e potencialmente curativa. Apesar dos avanços no diagnóstico e nas estratégias cirúrgicas até
70% dos pacientes operados vão apresentar recidiva. Os critérios prognósticos clínico-patológicos
disponíveis são insuficientes e a utilidade de modelos prognósticos é considerada inconsistente.
Deste modo, torna-se necessário o desenvolvimento de novos critérios que se apoiam em outras
variáveis biológicas. A disseminação intra-hepática de metástases de câncer colorretal pode ocorrer
através de diferentes vias: linfática, sanguínea (vasos portais), através dos sinusóides ou de ductos
biliares. Embora estas vias tenham sido bem descritas, o valor prognóstico de cada uma após a
ressecção hepática não está completamente definido. O adenocarcinoma colorretal mucinoso (ACM)
é um subtipo de carcinoma colorretal com importante produção mucina, e que está associado
clinicamente a tumores proximais, estágio avançado no momento do diagnóstico, instabilidade de
microssatélites e mutação do gene BRAF. Há controvérsias sobre o impacto prognóstico da histologia
mucinosa nos tumores colorretais primitivos e o seu papel nas lesões metastáticas hepáticas
permanece desconhecido. O objetivo do nosso estudo foi determinar a frequência e elucidar o
impacto prognóstico de quatro vias diferentes de disseminação intra-hepática assim como da
histologia mucinosa em uma série consecutiva de pacientes operados por MH de CCR. PACIENTES E
MÉTODOS: Os prontuários de 132 pacientes submetidos à ressecção cirúrgica de MH de CCR entre
dezembro de 1999 e janeiro de 2010 foram revisados. Os pacientes que faleceram por complicações
pós-operatórias (n= 3), aqueles com ressecções incompletas (R2; n= 2), ou nos quais não havia
material disponível para o estudo (n= 14) foram excluídos. Os 113 pacientes restantes tiveram suas
variáveis clínico-patológicas e resultados (recidiva e sobrevida) avaliados. Os espécimes cirúrgicos
foram submetidos à avaliação histológica de rotina e agrupados de acordo com o conteúdo mucinoso
da maior lesão hepática da seguinte forma: ACM >50 %; adenocarcinoma mucinoso intermediário
(AIM) com componente mucinoso < 50 %; não-MAC (NMA) se ausência de componente mucinoso. A
disseminação intra-hepática foi analisada por hematoxilina e eosina e imuno-histoquímica através
dos anticorpos anti-D2-40 (vasos linfáticos), anti-CD34 (vasos sanguíneos), anti-CK-7 (epitélio biliar) e
anti-CK-20 (epitélio colorretal). RESULTADOS: O tempo médio de seguimento após a ressecção foi de
37 meses. Recidivas foram observadas em 76 pacientes, com um intervalo médio de 13 meses após a
ressecção. As porcentagens de sobrevida global e de sobrevida livre de doença (SLD) após a

hepatectomia em 3 e 5 anos foram de 62 e 56 %, e 26% e 24%, respectivamente. A disseminação
intra-hepática foi classificada em quatro categorias distintas avaliadas separadamente: invasão da
veia porta, invasão dos sinusóides, através dos ductos biliares, e através dos vasos linfáticos/espaço
perineural. Encontrou-se invasão microscópica intravenosa portal em 49 pacientes, sinusoidal em 43,
biliar em 20 e linfática em 33 pacientes. A disseminação intra-hepática através dos vasos linfáticos foi
a única via de disseminação independentemente associada ao risco de recidiva hepática (OR= 2,75) e
de menor SLD (p= 0,006). Os focos tumorais de invasão angiolinfática intra-hepática foram
detectados em um raio de 2mm de distância da lesão principal. As lesões com componente mucinoso
(MAC e AIM) estiveram relacionadas à localização proximal do tumor primário e ao sexo feminino. A
análise multivariada revelou que as lesões de tipo ACM apresentavam prognóstico desfavorável (RR=
3,13; IC95% 1,30 - 6,68; p= 0,011) quando comparadas às lesões de componente mucinoso < 50%
(NMA e AIM). CONCLUSÃO: A presença de invasão angiolinfática intra-hepática é um importante
fator prognóstico após a ressecção de MH de CCR. As outras vias de disseminação intra-hepática,
embora observadas com freqüência, não estão relacionadas à recidiva da doença ou sobrevida,
sugerindo que o sistema linfático possa ser a principal via de disseminação de MH de CCR. Além
disso, o uso da imuno-histoquímica na detecção da invasão angiolinfática intra-hepática parece
trazer benefícios na prática clínica. As MH de CCR com componente mucinoso > 50% (ACM) estão
associadas a um pior prognóstico quando comparadas às lesões sem componente mucinoso (NMA).
A presença de mucina pode, em um futuro próximo, influenciar a estratégia terapêutica e deve se
tornar um ponto importante para discussão e investigação futuras.

Descritores: Neoplasias Colorretais; Metástase Neoplásica; Metástase Linfática; Adenocarcinoma
Mucinoso; Prognóstico

SUMMARY

Lupinacci RM. Colorectal cancer liver metastasis: clinical impact of the mechanisms of intrahepatic
tumor dissemination and the presence of mucin in surgically resected patients [Thesis]. São Paulo:
"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2015.

BACKGROUND: Resection of colorectal cancer liver metastases (CRCLM) is generally accepted as a
safe and potentially curative treatment. Despite advances in diagnosis and surgical strategies, up to
70% of patients will present recurrence of the disease after resection of CRCLM. Clinicopathological
prognostic factors are inadequate to determine disease prognosis and the utility of prognostic
models on general population is considered highly inconsistent. Herein, future attempts to develop
prognostic scores may include additional biologic variables. Intrahepatic spread from CRLM may take
place through four different routes: lymphatic vessels, portal vessels, sinusoids and biliary ducts.
Although these routes have been well described, their prognostic value after hepatectomy is not
completely understood. Colorectal mucinous adenocarcinoma (MAC) is a subtype of colorectal
adenocarcinoma with prominent mucin production associated with tumor proximal location,
advanced stage at diagnosis, microsatellite instability, and BRAF mutation. There are controversies
about the prognostic impact of mucinous histology on colorectal cancer and the prognostic
implication of MAC in CRCLM is unknown. The purpose of our study was to determine the frequency
and elucidate the prognostic implication of four different routes for intrahepatic dissemination and
the mucinous histology in a consecutive series of resected CRCLM. METHODS: Medical records of
132 patients who underwent a first resection of CRCLM between December 1999 and January 2010
were reviewed. Patients who died from postoperative complications (n=3), those with incomplete
resections (R2; n=2), or no available tissue for the study (n=14) were excluded. The remaining 113
patients had their clinicopathologic variables and outcome parameters evaluated. Resected
specimens were submitted to routine histological evaluation and were grouped according to
metastasis mucinous content: >50%, MAC; <50%, adenocarcinoma with intermediated mucinous
component (AIM); and without any mucinous component, non-MAC (NMA). Intrahepatic
dissemination was analyzed by H&E and immunohistochemical staining with D2-40 (lymphatic
vessels), CD34 (blood vessels), CK-7 (biliary epithelium), and CK-20 (CRC cells). RESULTS: Mean
follow-up after resection was 37 months. Tumor recurrence was observed in 76 patients, with a
median interval of 13 months after resection. Overall survival and disease-free survival (DFS) rates
after hepatectomy were 62 and 56%, and 26 and 24% at 3 and 5 years, respectively. Intrahepatic
spread was classified into discreet categories that were evaluated separately: invasion of the portal
vein, sinusoids, bile duct, and lymphatic/perineural space. Intrahepatic microscopic invasion included

portal vein in 49 patients, sinusoidal in 43 patients, biliary in 20 patients, and lymphatic in 33
patients. Intra-hepatic lymphatic invasion was the only route of dissemination independently
associated with the risk of hepatic recurrence (OR=2.75) and shorter DFS (P= 0.006). All tumor foci of
intrahepatic lymphatic invasion were detected within 2mm away from tumor edge. Tumors with
mucinous component (AIM and MAC) were related to proximal location of the primary tumor and
were more frequently observed in females. Multivariate analysis revealed that MAC was an
independent negative prognostic factor (hazard ratio= 3.13; 95% CI, 1.30-6.68; P= 0.011) compared
with non-MAC (NMA and AIM). CONCLUSION: Intrahepatic lymphatic invasion is a significant
prognostic factor. Other mechanisms of invasion, although frequently observed, are not related to
disease recurrence or survival, suggesting that the lymphatic system is the main route for
dissemination of CRCLM. Furthermore, immunohistochemical detection of intrahepatic lymphatic
invasion might be of value in clinical practice. MAC has an adverse prognostic impact compared with
NMA, which may influence therapeutic strategy raising an important subject for discussion and
future investigation.

Descriptors: Colorectal Neoplasms; Neoplasm Metastasis; Lymphatic Metastasis; Adenocarcinoma,
Mucinous; Prognosis
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1. INTRODUÇÃO

O câncer colorretal (CCR) é o terceiro tipo de câncer mais comum no mundo
em ambos os sexos e a segunda causa de mortalidade por câncer em países
desenvolvidos. Em todo o mundo, a cada ano, mais de 1 milhão de indivíduos
desenvolvem CCR, e a taxa de mortalidade doença-específica atinge 33% no mundo
desenvolvido (Parkin DM, et al., 2005). A incidência dos tumores colorretais possui
distribuição de acordo com a região geográfica e a atividade sócio-econômica, com
taxas mais elevadas na América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, Europa e Japão. Em
oposição a essas áreas, a África e Ásia são zonas de menores taxas de incidência. A
América do Sul é considerada região de incidência intermediária, com padrão de
distribuição heterogêneo (Parkin DM, et al., 2005).
No Brasil essa distribuição mostra-se heterogênea entre os estados e capitais
do país apresentando, de maneira geral, maiores taxas nas regiões Sul e Sudeste,
padrão intermediário no Centro-Oeste e menores incidências nas regiões Norte e
Nordeste (INCA, 2014). O número de casos novos de CCR estimados no Brasil para o
ano de 2014 é de 15.070 casos para o sexo masculino e 17.530 para o sexo feminino.
Estes valores correspondem a um risco estimado de 15,44 casos novos para cada 100
mil homens e 17,24 casos novos para cada 100 mil mulheres (INCA, 2014). Na região
Sudeste, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o CCR é o segundo mais
freqüente em homens (22,67/100.000) e mulheres (24,56/100.000) (INCA, 2014).
Somente na cidade de São Paulo estima-se que houve 4.050 casos novos de câncer de
cólon e reto em 2012 (INCA, 2013). Apesar dos padrões geográficos serem
relativamente bem similares entre homens e mulheres, a incidência de câncer de reto
no Brasil é cerca de 20 a 50% maior em homens (INCA, 2008).
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A maioria dos casos de CCR surge esporadicamente. Os principais fatores de
risco incluem o aumento da idade, história pregressa de pólipos ou de CCR e fatores
ambientais como consumo excessivo de carne vermelha, dietas ricas em gordura,
ingestão inadequada de fibras, obesidade, sedentarismo, diabetes mellitus, tabagismo
e consumo elevado de álcool (CDC, 2009). Os pacientes com doenças inflamatórias
intestinais (retocolite ulcerativa e doença de Crohn) apresentam maior incidência de
CCR (Eaden JA, et al., 2001; von Roon AC, et al., 2007), e o risco aumenta com a
duração da doença (2% aos 10 anos, 18% aos 30 anos) e com a gravidade e extensão
da inflamação (Eaden JA, et al., 2001; Itzkowitz SH, Harpaz N, 2004).
O fígado é o local mais freqüente para metástases à distância de CCR. Um
quarto dos pacientes com CCR apresenta metástases hepáticas (MH) identificáveis no
momento do diagnóstico do tumor primário (metástases sincrônicas) (Bengmark S,
Hafstrom L, 1969), e praticamente a metade dos pacientes submetidos à ressecção do
CCR primário desenvolverão MH durante o curso de sua doença (metástases
metacrônicas) (Bozzetti F, et al., 1987), habitualmente nos primeiros dois anos de
seguimento após o tratamento cirúrgico do tumor primário (Millikan KW, et al., 1997).
O fígado é freqüentemente o primeiro local da doença metastática, sendo o
único sítio de metástase em 30 a 40% dos pacientes com doença avançada (Hugh TJ, et
al., 1997). Em pacientes com metástases hepáticas isoladas a extensão da doença
hepática é o principal determinante de sobrevida. Nestes pacientes a sobrevida é
mensurada em meses quando não tratados (Wood CB, et al., 1976; Bengtsson G, et al.,
1981). Nos pacientes não tratados, a sobrevida média varia entre 5 e 10 meses, a
sobrevida em 2 anos é um evento pouco freqüente e sobrevidas maiores que 5 anos
extremamente raras (Bengmark S, Hafstrom L, 1969; Wilson SM, et al., 1976;
Bengtsson G, et al., 1981; Silen W, 1989)
A maioria dos estudos indica que o prognóstico é fortemente relacionado à
extensão da doença metastática hepática (Bengmark S, Hafstrom L, 1969; Wood CB, et
al., 1976; Bengtsson G, et al., 1981; Wagner JS, et al., 1984). Em pacientes não
submetidos à ressecção cirúrgica, Wood e cols. relataram sobrevida de 1 ano em
apenas 5,7% dos pacientes com doença hepática multifocal, 27% em pacientes com
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metástases localizadas em um único segmento ou lobo hepático, e 60% em pacientes
com metástases solitárias (Wood CR, et al., 1976). Da mesma maneira, Wagner e cols.
relataram sobrevida de 3 e 5 anos em pacientes com doença metastática ressecável
não operados de 14% e 2% respectivamente, em comparação com 4% e 0% nos
pacientes com doença inicialmente irressecável (Wagner JS, et al., 1984).
Para excluir a seleção de pacientes como único fator para a melhor sobrevida
após ressecção, vários estudos controlados foram conduzidos (Wilson SM, Adson MA,
1976; Wagner JS, et al., 1984; Silen W, 1989; Scheele J, et al., 1991). Wilson e Adson
compararam a sobrevida de 60 pacientes submetidos à ressecção hepática com outros
60 pacientes com extensão e número de lesões similares não submetidos ao
tratamento cirúrgico. A ressecção hepática foi associada a sobrevidas em 5 e 10 anos
de 25% e 19% respectivamente, enquanto nenhum dos pacientes não operados
sobreviveu 5 anos (Wilson SM, Adson MA, 1976).
Em um estudo retrospectivo, Kopetz e cols. detalharam a melhoria progressiva
dos resultados à longo prazo em pacientes com MH tratados na Universidade do Texas
MD Anderson Câncer Center (Houston, EUA) e na Mayo Clinic (Rochester, EUA) (Kopetz
S, et al., 2009). Nesse estudo, a taxa de sobrevida global aumentou de 9,1% para os
pacientes cujas MHs foram diagnosticadas entre 1990 a 1997, para 13% para aqueles
diagnosticados de 1998 a 2000, e 19,2% nos pacientes diagnosticados de 2001 a 2003.
Os autores concluem que a melhora progressiva deve ser atribuída, sobretudo à
ampliação do uso de hepatectomias, sendo que a percentagem dos pacientes que
receberam tratamento cirúrgico aumentou significativamente a partir de 1998 e
estabilizou-se em cerca de 20% após 2002, definindo os índices de ressecabilidade nos
pacientes com MH.
Diversos fatores contribuíram para aumentar a segurança das ressecções
hepáticas, como o melhor entendimento da anatomia segmentar hepática, o progresso
tecnológico dos exames de imagem, avanços das técnicas anestésicas, refinamento da
técnica operatória e advento de equipamentos cirúrgicos mais modernos permitindo
melhor hemostasia. As taxas de mortalidade perioperatória de ressecções hepáticas
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são atualmente inferiores a 5% em centros especializados com morbidade pósoperatória que varia entre 22 e 45%.
Dentre os principais avançoes técnicos podemos citar: a) a embolização portal
seletiva que objetiva a hipertrofia do fígado remanescente a fim de evitar a
insuficiência hepática pós-operatória (Makuuchi M, et al., 1990); b) os métodos
ablativos, principalmente a radiofrequência (RF), que tem sido usada no tratamento
das MH do CCR, seja como método isolado, seja como método auxiliar no tratamento
cirúrgico de metástases múltiplas e bilobares; e c) as hepatectomias em dois tempos,
técnica extremamente pertinente no tratamento de MH bilaterais do CCR em que a
ressecção de mais de 70% do parênquima hepatico é programada (Jaeck D, et al.,
2004; Togo S, et al., 2005; Adam R, et al., 2007).

1.1

Tratamento sistêmico
Desde a década de 1970 o agente quimioterápico mais largamente utilizado no

tratamento do CCR metastático tem sido o 5-fluorouracil (5-FU). A taxa de resposta das
metástases hepáticas ao 5-FU isoladamente é inferior a 30% (Baker LH, et al., 1976;
Buroker T, et al., 1978; Grage TB, et al., 1979). Nos anos 2000, surgiram associações de
5-FU com irinotecano (CPT-11) (Saltz LB, et al., 2000; Douillard JY, et al., 2000) ou com
oxaliplatina (de Gramont A, et al., 2000; Goldberg RM, et al., 2004) com resultados
muito superiores aos observados até então. Saltz e cols. (Saltz LB, et al., 2000)
demonstraram que o tratamento com regimes contendo irinotecano resultam em uma
maior sobrevida livre de progressão da doença (7 meses versus 4,3 meses), uma maior
taxa de resposta (39% versus 21%) e maior sobrevida (14,8 meses versus 12,6 meses).
Da mesma maneira os estudos com regimes contendo oxaliplatina apresentaram taxas
de resposta de 40% a 60% (de Gramont A, et al., 2000; Goldberg RM, et al., 2004) e
sobrevida média de 19,5 meses (Goldberg RM, et al., 2004).
No entanto, apesar das suas vantagens, a utilização de quimioterapia em
situação neoadjuvante apresenta potenciais desvantagens que podem complicar a
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estratégia de tratamento. A hepatotoxicidade dos agentes quimioterapicos está
diretamente relacionada ao tipo e à quantidade de ciclos de quimioterapia oferecidos
ao paciente (Rubbia-Brandt L, et al., 2004; Karoui M, et al., 2006; Vauthey JN, et al.,
2006).
As inúmeras estratégias possiveis trouxeram um ganho significativo nas taxas
de sobrevida dos pacientes portadores de MH do CCR e têm sido associadas à
sobrevida global em 5 anos de até 58% (Abdalla EK, et al., 2004). Estas estratégias são
a base de uma abordagem multidisciplinar no tratamento desta doença.

1.2

Novos critérios histológicos
A utilização de critérios clínicos como sincronicidade, bilateralidade ou

multiplicidade das lesões metastáticas é frequentemente recomendada para a seleção
de pacientes que podem se beneficiar da ressecção cirúrgica de MH (Fong Y, et al.,
1999). No entanto, a utilidade destes modelos prognósticos na população geral é
inconsistente, como ficou demonstrado em uma revisão recente de seis sistemas de
pontuação e quatorze fatores prognósticos (Gregoire E, et al., 2010). Nenhum dos
escores de risco atualmente disponiveis pode, de maneira confiável, interferir na
proposta cirúrgica em um paciente com MH ressecáveis (Zakaria S, et al., 2007;
Gregoire E, et al., 2010).
Desta forma, o benefício proporcionado pela descoberta de novos critérios
histológicos mais precisos de prognóstico pode ser vislumbrado como auxílio em
protocolos de tratamento cada vez mais individualizados. Este é o principal objetivo de
nosso estudo e da linha de pesquisa que temos desenvolvido no Serviço de Cirurgia do
Fígado e Hipertensão Portal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) nos últimos anos (Viana E, et al., 2011;
Lupinacci RM, et al., 2013; Herman P, et al., 2013; Pinheiro RS, et al., 2014; Lupinacci
RM, et al., 2014a; Lupinacci RM, et al., 2014b).
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Vários fatores prognósticos foram relatados no intuito de permitir uma melhor
seleção dos pacientes para a cirurgia e identificar aqueles com maior risco de recidiva
e que poderiam se beneficiar de protocolos individualizados de quimioterapia
adjuvante.
Alguns destes critérios apesar de resultados promissores em trabalhos iniciais
não se tornaram correntes na prática clínica por razões diversas, como por exemplo, a
pequena quantidade de pacientes incluídos nos estudos e resultados inconsistentes
em outros estudos.
A grande vantagem de critérios histológicos bem definidos é sua
reprodutibilidade. Do mesmo modo, o emprego de técnicas de imuno-histoquímica
(IHQ) é parte integrante do armamentário do patologista, não exige estruturas
complexas ou aparelhos caros e, cada vez mais, faz parte do exame
anatomopatológico de rotina para definição de um subgrupo tumoral como o da
expressão de HER2 para o cancer de estômago (Luis M, et al., 2013) ou da expressão
de C-Kit nos tumores estromais gastrointestinais (Palmirotta R, et al., 2013).
1.2.1 Tipo de borda tumoral
O estudo das diferentes características histopatológicas da borda tumoral
ganhou interesse na literatura. Conceitualmente, o tipo de margem tumoral
representaria um marcador do comportamento biológico tumoral permitindo assim
uma avaliação do risco de recidiva após a ressecção hepática.
Definiu-se que as bordas do tumor colorretal podem ser classificadas em
aspecto infiltrativo (crescimento tumoral de extremidades pontiagudas dissecando o
parênquima adjacente) ou expansivo (a borda tumoral é plana e o parênquima sadio
parece ser comprimido pelo seu crescimento), sendo o primeiro relacionado com
maior incidência de recidiva local e metástases (Jass JR, et al., 1987). Poucos estudos,
entretanto, avaliaram o impacto nas MH de CCR do tipo de borda tumoral segundo a
classificação histológica de Jass e cols. (Jass JR, et al., 1987). As principais vantagens
desta classificação são sua simplicidade e reprodutibilidade. Rajaganeshan e cols.
mostraram que os pacientes com margens do tipo infiltrativa apresentavam uma
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menor sobrevida livre de doença (SLD) (Rajaganeshan R, et al., 2007). Do mesmo
modo, Nagashima e cols. e Yamaguchi e cols. identificaram o tipo de borda tumoral
como fator prognóstico de sobrevida global após ressecção hepática (Nagashima I, et
al., 1999; Yamaguchi J, et al., 2002).
Em nosso Serviço, Pinheiro e cols. demonstraram que o tipo de borda tumoral
esteve relacionado de maneira independente ao risco de recidiva intra-hepática.
Assim, os tumores com borda do tipo infiltrativa apresentaram maior incidência de
recidiva intra-hepática (38,9% vs. 16,2%; p= 0,029) e uma forte tendência à pior
sobrevida global (p= 0,062) (Pinheiro RS, et al., 2014).
Outros autores propuseram diferentes classificações para o tipo de borda
tumoral de MH de CCR, entretanto os artigos pecam pelo pequeno número de
pacientes, classificações complexas e pouco reprodutíveis ou, ainda, elevado número
de ressecções não-anatômicas (nodulectomias) que podem comprometer o estudo
histológico das lesões (Okano K, et al., 2000; Yamaguchi J, et al., 2002).
1.2.2 Invasão endobiliar
A invasão de ductos biliares por MH de CCR têm sido relatada como uma
ocorrência freqüente (Yamamoto J, et al., 1995; Maureen AR, et al., 1997) porém com
números bastante heterogêneos variando entre 13% à 42% (Nanko M, et al., 1998;
Okano K, et al., 1999; Kubo M, et al., 2002; Sasaki A et al., 2002; Korita P et al., 2007).
Segundo alguns autores, a presença de invasão biliar pode estar relacionada à recidiva
após ressecção em pacientes cuja margem da hepatectomia é inferior a 2 mm
(Yamamoto J, et al., 1995; Maureen AR, et al., 1997). Kubo e cols. identificaram invasão
biliar em 89 (40,6%) de 217 pacientes operados. Destes, 23 (10,6%) apresentavam
extensão endobiliar macroscópica. Nanko e cols. encontraram 5 invasões endobiliares
em 31 MH ressecadas. A distância média entre a invasão biliar e o tumor foi de
14,5±9,6mm, variando de 3,4mm a 28,6mm.
Okano e cols. relataram melhor sobrevida nos pacientes com metástases endobiliares macroscopicamente detectáveis (Okano K, et al., 1999), entretanto, esta
observação não foi confirmada por outros autores (Sasaki A et al., 2002; Sugiura T et
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al., 2006; Korita P et al., 2007) e o impacto de micrometástases endo-biliares ainda não
foi completamente estabelecido.
1.2.3 Invasão sinusoidal
A invasão sinusoidal pode ser considerada, em parte, como a manifestação
intra-hepática do fenômeno de brotamentos tumorais (“tumour budding”) descrito
inicialmente para os CCR primitivos (Ueno H et al., 2002; Lugli A et al., 2012). Descrevese brotamento tumoral como o fenômeno de separação/distanciamento de células
tumorais (isoladas ou em pequenos grupos de até 5 células) da borda tumoral de
invasão ou “invasive front” (Ueno H et al., 2002).
O brotamento tumoral é diagnosticado através de magnificação alta e não deve
ser confundido com a configuração ou tipo de borda tumoral (infiltrativa ou
expansiva), este último mais facilmente diagnosticado através de baixa magnificação
(Lugli A et al., 2012).
Do ponto de vista biológico, o fenômeno de brotamento tumoral reflete a
tentativa das células tumorais de atravessar o tecido conjuntivo peritumoral, e escapar
dos mecanismos de defesa locais para finalmente invadir os vasos linfáticos e
sanguíneos e originar por consequência metástases locais e à distância (Lugli A et al.,
2012). Este processo parece estar intimamente relacionado a outro fenômeno de
disseminação tumoral chamado transição epitélio-mesenquimatosa (TEM). A TEM
permite que uma célula polarizada (por exemplo, colonócito) assuma um fenótipo
mais mesenquimal. Este é associado à uma maior capacidade migratória, maior
capacidade de invasão, maior resistência a apoptose, e capacidade de produção de
moléculas de matriz extracelular (Kalluri R, 2009).
A presença de micrometástases sinusoidais em pacientes submetidos à
hepatectomias por MH de CCR foi documentada em poucos estudos em que os
autores utilizaram apenas técnicas convencionais de hematoxilina e eosina (HE) para
sua detecção e não conseguiram revelar as implicações clínicas deste tipo de
disseminação tumoral (Ambiru S, et al., 1999; Nanko M, et al., 1998). Nanko e cols.
encontraram 6 invasões sinusoidais em 31 MH ressecadas, sendo a distância média
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entre a invasão sinusoidal e o tumor principal de 16±16,6 mm, variando de 1,2mm à
38,2mm.
Yokoyama e cols. empregando o uso de imuno-histoquímica para CK-20
encontrou metástases sinusoidais em 20 (43,5%) dos 46 pacientes investigados
(Yokoyama N, et al., 2002). Na análise de sobrevida, entretanto, os autores não
distinguiram a invasão sinusoidal da invasão de estruturas da tríade portal. Desta
forma, 32 (69,6%) pacientes tiveram micrometástases hepáticas identificadas, e esta
foi associada a uma maior probabilidade de recorrência intra-hepática (p= 0,003) e,
sobrevida em 10 anos significativamente menor (64,3% vs 21,9%, p= 0,017). Korita e
cols. identificaram invasão sinusoidal em 32 (30%) de 105 pacientes operados de MH
de CCR e, a presença de invasão sinusoidal isoladamente, não esteve relacionada à
sobrevida ou ao risco de recidiva (Korita P et al., 2007).
1.2.4 Invasão vascular portal
Alguns autores sugerem que a presença de invasão portal intra-hepática possa
refletir o grau de agressividade e invasividade de cada tumor consistindo, desta
maneira, como marcador do potencial de malignidade das lesões hepáticas (Nuzzo G,
et al., 2008; Wakai T, et al., 2008). Em recente estudo, Hayashi e cols. observaram
invasão portal em 9,8% dos pacientes. A presença de invasão portal esteve associada à
piora significativa da sobrevida em 5 anos (0% vs. 63,4%, p = 0,0074), embora não
tenha sido encontrada correlação entre invasão portal e recidiva intra-hepática (p =
0,70) (Hayashi M, et al., 2010).
Sasaki e cols. encontraram invasão portal em 15 (23,1%) dos 65 pacientes
estudados. Apesar de ter sido o mecanismo de disseminação mais frequente, a
presença de invasão portal não esteve relacionada ao risco de recidiva ou à sobrevida
(Sasaki A, et al., 2002).
Korita e cols. foram os primeiros a determinar os diferentes mecanismos de
disseminação intra-hepática através de estudo IHQ com marcadores para o endotélio
dos vasos linfáticos (D2-40) e sanguíneos (CD-34) (Korita P et al., 2007). A invasão dos
vasos portais foi o mecanismo de disseminação mais frequentemente encontrado
(36%), mas não esteve relacionada com recidiva ou sobrevida.
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1.2.5 Invasão linfática intra-hepática
A disseminação metastática a partir do fígado (metástase da metástase) tem se
transformado em assunto de interesse. Como discutido acima, acredita-se que ela
possa ocorrer através da veia porta, do espaço peri-neural ou do trato biliar intrahepático (Yamamoto J, et al., 1995; Yasui K, et al., 1997; Shirabe K, et al., 1997; Okano
K, et al., 1999; Minagawa M, et al., 2000; Yamamoto J, et al., 1999; Koike M, et al.,
2000). Em colangiocarcinomas intra-hepáticos a presença de invasão linfática intrahepática já foi descrita como modo de disseminação e está relacionada com mau
prognóstico (Nakajima T, et al., 1988; Kajiyama K, et al., 1999). Sasaki e cols. foram os
primeiros a demonstrar que a presença de invasão linfática intra-hepática é fator de
mau prognóstico após hepatectomias por MH de CCR (Sasaki A, et al., 2002). Eles
encontraram vasos linfáticos acometidos em 15,4% dos pacientes. Além disso, a
invasão linfática foi o mecanismo de invasão encontrado mais distante (até 15mm) da
borda tumoral. Korita e cols. investigaram em estudo retrospectivo 105 pacientes
submetidos consecutivamente a ressecções de MH de CCR, a relação entre invasão
linfática intra-hepática e envolvimento de linfonodos hilares. Utilizando o anticorpo
monoclonal D2-40 para coloração de vasos linfáticos intra-hepáticos eles encontraram
invasões linfáticas intra-hepáticas em 36% dos pacientes e puderam observar uma
correlação entre invasão linfática intra-hepática e envolvimento ganglionar hilar. Eles
mostraram também que a presença de invasão linfática intra-hepática é um fator
independente de prognóstico, tanto para sobrevida global (OR= 7,6; IC95% 3,7-15,7, p<
0,001) quanto para sobrevida livre de doença (OR= 4,1; IC95% 2,1-7,7, p< 0,001)(Korita
P, et al., 2007).
1.2.6 Metástases hepáticas e mucina
O

adenocarcinoma

colorretal

mucinoso

(em

inglês:

“mucinous

adenocarcinoma” - MAC) é um subtipo de adenocarcinoma colorretal com produção
proeminente de mucina. Na classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), o
MAC é definido como o adenocarcinoma composto por mais de 50% de lagos de
mucina extracelular (Bosman FT, 2010), enquanto os tumores com menos de 50% de
mucina são classificados em tumores com componente mucinoso (AIM). O fenótipo
MAC está associado a tumores colorretais de localização proximal, estadio avançado
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no momento do diagnóstico, instabilidade de microsatélites (MSI) e mutações do gene
BRAF quando comparados a tumores sem mucina (NMA) (Green JB, et al., 1993;
Younes M, et al., 1993; Kakar S, et al., 2004; Song GA, et al., 2005; Leopoldo S, et al.,
2008).
Em meta-análise recente, Verhulst e cols. encontraram uma diminuição da
sobrevida nos tumores MAC (Verhulst J, et al., 2012). Além disso, o fenótipo MAC tem
sido relacionado à baixa resposta e pior sobrevida em pacientes submetidos à
quimioterapia, seja adjuvante para pacientes estadio II ou III, seja como tratamento
paliativo para pacientes com CCR avançado (Negri FV, et al., 2005; Catalano V, et al.,
2009; Lee DW, et al., 2013).
Poucos estudos relataram a presença de mucina nas MH (Yamamoto J, et al.,
1995; Poultsides GA, et al., 2012), e o papel prognóstico da presença de mucina nas
MH de CCR ressecadas é completamente desconhecido.
Em resumo, a experiência cirúrgica com hepatectomias para o tratamento de
MH aumentou consideravelmente nas últimas três décadas, e a capacidade de
selecionar os pacientes que potencialmente poderiam se beneficiar de ressecção
hepática melhorou. Entretanto, mesmo após ressecção completa e com margens
negativas, aproximadamente 70% dos pacientes vão desenvolver recidiva da doença
(Pawlik TM, et al., 2005; Figueras J, et al., 2007; de Jong WC, et al., 2009;
Homayounfar K, et al., 2013). Estes resultados reforçaram a necessidade de novos
critérios prognósticos, do desenvolvimento de estratégias personalizadas para
aumentar o número de candidatos à cirurgia, e sobretudo, melhorar os resultados de
sobrevida após ressecção de MH.
O objetivo principal de nosso estudo foi avaliar novos critérios histológicos que
permitam uma melhor classificação prognóstica. Estes dados, associados ao
surgimento de novas drogas citotóxicas e de terapias alvo além dos resultados
favoráveis da quimioterapia intra-arterial, poderia, num futuro próximo, permitir a
identificação de pacientes de risco e que se beneficiariam de um tratamento
individualizado.

12

2. OBJETIVOS

Através do estudo de pacientes submetidos à ressecção de MH do CCR:
1. (a) caracterizar através de estudo IHQ as diferentes vias de disseminação intrahepática de MH de CCR (linfática, portal, biliar e sinusoidal) e determinar as
respectivas frequências;
(b) estudar o impacto prognóstico das diferentes vias de disseminação tumoral.
2. (a) caracterizar a presença de mucina nas MH de CCR e determinar a frequência
dos

diferentes

tipos

histológicos

(mucinoso,

componente

mucinoso

intermediário, e não-mucinoso);
(b) estudar o impacto prognóstico da presença de mucina nas MH de CCR.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um trabalho retrospectivo, analítico, baseado na revisão dos
prontuários e avaliação histológica do espécime cirúrgico dos pacientes submetidos à
ressecção de MH de CCR, durante o período compreendido entre dezembro de 1999 e
janeiro de 2010, no Serviço de Cirurgia do Fígado e Hipertensão Portal do HC-FMUSP.

3.1

Casuística e aprovação da CAPPesq
Através da análise de prontuários médicos de pacientes que foram submetidos

à hepatectomia para o tratamento das metástases de câncer de cólon e reto, foram
avaliados dados pré-operatórios, dados do procedimento cirúrgico e do seguimento
pós-operatório.
O projeto de pesquisa foi registrado na Comissão de Etica para Analise de
Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HC-FMUSP sob o numero 11193 e aprovado em
15/08/2013.

3.2

Critérios de Inclusão
Todos os pacientes submetidos à hepatectomia por MH de CCR realizada

durante o período de estudo que já haviam sido submetidos a tratamento curativo
prévio da doença neoplásica primária e, que não tivessem sido submetidos a quaisquer
outros tratamentos cirúrgicos para metástases intra ou extra-hepáticas.
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3.3

Critérios de Exclusão
Foram excluídos os pacientes que apresentaram ressecção macroscópica

incompleta (cirurgia R2) e os pacientes que morreram em decorrência de complicações
pós-operatórias.
A impossibilidade ao acesso às laminas e/ou aos blocos de parafina para
revisão anatomopatológica também foi considerada como critério de exclusão.

3.4

Variáveis clínicas estudadas
Foram estudadas as seguintes variáveis de cada paciente: gênero, idade, data

da ressecção do tumor primário, estadiamento TNM da lesão primária, realização de
quimioterapia sistêmica ou radioterapia local adjuvante ao tratamento da lesão
primária, data do diagnóstico da metástase hepática, número de nódulos identificados,
bilateralidade hepática das lesões, presença de doença extra-hepática, realização de
quimioterapia pré e pós hepatectomia, tipo de hepatectomia (hepatectomias maiores
foram definidas como qualquer resecção de 3 ou mais segmentos hepáticos), utilização
de método ablativo concomitante com a ressecção hepática, ressecção de doença
extra-hepática, transfusão sanguínea durante ou 24 horas após a intervenção, tempo
de internação hospitalar, tamanho do maior nódulo (maior ou menor que 5cm),
quantidade de lesões na avaliação anatomopatológica, status da margem cirúrgica,
distância da margem, grau histológico do tumor metastático, tipo de borda tumoral
(expansiva ou infiltrativa), dosagem sérica do antígeno carcinoembrionário (CEA) préoperatório.
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3.5

Revisão anatomopalógica
Todos os casos dos pacientes eleitos para análise foram submetidos à revisão

das lâminas confeccionadas na ocasião da hepatectomia, por médico patologista
experiente. As lâminas foram obtidas junto ao arquivo do Serviço de Anatomia
Patológica do HC-FMUSP, nos casos em que não foi possível a obtenção das lâminas,
novos cortes foram realizados nos blocos de parafina referentes àquele caso.
O número de MH foi determinado para cada paciente através dos dados de
exames de imagem pré-operatórios e do exame macroscópico, incluindo múltiplos
cortes da peça operatória, realizados pelo patologista. Lesões satélites (separadas da
lesão principal de volume superior mas distando menos de 1cm desta) não foram
contabilizadas de acordo com os critérios de Taylor e cols. (Taylor M, et al., 1997). Nos
pacientes com mútiplas lesões, escolheu-se a maior lesão como representativa e esta
foi utilizada posteriormente para o estudo IHQ (Sasaki A, et al., 2002; Yokoyama N, et
al., 2002; Korita PV, et al., 2007).
Todas as lâminas disponíveis para cada caso foram revisadas e realizada a
aferição da menor distância entre a borda tumoral e a superfície de secção do
parênquima

hepático

(margem

cirúrgica).

Foram

consideradas

margens

microscopicamente acometidas (R1) quando o tumor estava em contato com a
margem cirúrgica; distâncias menores ou iguais à 1 mm foram consideradas
coincidentes, mas livres de neoplasia (R0).
3.5.1 Avaliação do componente mucinoso
O mesmo médico patologista (cego para os dados clínicos e de sobrevida)
realizou uma avaliação semiquantitativa do componente mucinoso de cada lesão. O
MAC foi definido de acordo com a classificação da OMS, ou seja, quando mais de 50%
do tumor é composto por lagos de mucina extracelular (Bosman FT, 2010). Para este
estudo, classificamos os tumores cujo componente de mucina foi superior a 1% e
inferior à 50% em adenocarcinoma colorretal com componente mucinoso
intermediário (em inglês: “adenocarcinoma with intermediate mucinous component” AIM) com o objetivo de evitar qualquer confusão com os tumores mucinosos como
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descrito por Lee e cols (Lee DW, et al., 2013). Tumores não mucinosos (em inglês:
“non-mucinous adenocarcinoma” - NMA) foram definidos quando nenhum
componente mucinoso foi identificado (Figura 1).

Figura 1 – A) Adenocarcinoma sem componente mucinoso; B) Adenocarcinoma com
componente mucinoso intermediário (<50%) apresentando pequenas zonas de mucina
intersticial (flechas); e C) Adenocarcinoma mucinoso apresentando grande quantidade
de mucina disposta como lagos onde “flutuam” células neoplásicas.
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3.5.2 Estudo Imuno-histoquímico (IHQ)
Para cada paciente utilizou-se para o estudo IHQ entre 1 e 3 blocos de parafina
(média= 1,2 blocos/paciente). Após o estudo anatomopatológico de rotina, foram
realizados em cada bloco previamente selecionados 5 cortes seriados de 4µm de
espessura. Em seguida os cortes foram corados por IHQ numa ordem fixa préestabelecida: o primeiro corte foi utilizado para coloração HE; o segundo para
coloração com o anticorpo monoclonal D2-40 específico para vasos linfáticos (730-16,
SIGNET, Cambridge, UK; diluição 1:100); o terceiro corte foi utilizado para coloração
com o anticorpo policlonal para vasos sanguíneos CD34 (ab64480, Abcam, Cambridge,
MA; diluição 1:200 dilution), o quarto corte foi utilizado para coloração com o
anticorpo monoclonal CK-20 (monoclonal, M7019, Dako, Denmark; diluição 1:100)
específico para células do epitélio colônico, e o quinto corte foi utilizado para
coloração com o anticorpo CK-7 (monoclonal, OV-TL 12/30, Dako, Denmark; diluição
1:100) específico para o epitélio biliar.
3.5.3 Avaliação das vias de disseminação intra-hepática
Num primeiro momento, a avaliação da presença das diferentes vias de
disseminação tumoral foi realizada nas lâminas de HE. Depois, cada lâmina de IHQ foi
analizada a fim de confirmar ou modificar os resultados obtidos pelo estudo com HE.
A invasão linfática foi considerada presente quando células tumorais isoladas
ou aglomerados de células tumorais foram identificados no interior de estruturas
revestidas de endotélio e de estrutura similar a vasos/capilares. No estudo IHQ estas
estruturas deveriam apresentar imunorreatividade para D2-40 (Figura 2).
A invasão portal foi considerada presente quando células tumorais isoladas ou
aglomerados de células tumorais foram identificados no interior de estruturas
revestidas de endotélio, envoltas de tecido conjuntivo e próximas à estruturas
pertencentes ou similares à triade portal. No estudo IHQ estas estruturas deveriam
apresentar imunorreatividade para CD-34 (Figura 3). As invasões foram consideradas
presentes quando exteriores aos limites da borda tumoral. As invasões perinervosas
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foram incluídas como invasões linfáticas, como descrito por Sasaki e cols (Sasaki A, et
al., 2002).
A invasão biliar foi considerada presente quando células tumorais isoladas ou
aglomerados de células tumorais foram identificados no interior de estruturas
revestidas de epitélio colunar envoltas de tecido conjuntivo e proximas à estruturas
pertencentes ou similares à triade portal. No estudo IHQ estas estruturas deveriam
apresentar imunorreatividade para o anticorpo CK-7 (Figura 4).
A invasão sinusoidal foi considerada presente quando células tumorais isoladas
ou aglomerados de células tumorais foram identificados no interior do parênquima
hepático e separados da borda tumoral (“invasive front”) por um halo de sinusóides
hepáticos normais (Figura 5). No estudo IHQ estas estruturas deveriam apresentar
imunorreatividade para CK-20.
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Figura 2 – Coloração imuno-histoquímica com anticorpo monoclonal anti-D2-40 revela
a presença de agregado de células tumorais revestidos por células endoteliais que
mostram imunorreatividade ao D2-40 (seta), indicando a presença de invasão linfática
intra-hepática exterior ao limite tumoral (cabeças de flechas).
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Figura 3 – Coloração imuno-histoquímica com anticorpo policlonal anti-CD34 revela
agregado de células tumorais revestidos por células endoteliais imunopositivas ao
CD34 (setas), indicando a presença de invasão vascular portal intra-hepática.
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Figura 4 – Coloração imuno-histoquímica com anticorpo anti CK7 revela aglomerado
de células tumorais no interior de estrutura revestida por epitélio apresentando
imunorreatividade para o anticorpo CK-7 (setas).
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Figura 5 – Aglomerado de células tumorais visualizados no interior do parênquima
hepático (flechas) e separados da borda tumoral (cabeças de flecha) por um halo de
sinusóides hepáticos normais.
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3.6

População
Identificamos 132 pacientes submetidos à ressecção de MH de CCR no período

do estudo. A ressecabilidade dos tumores foi determinada pré-operatoriamente
através de exames de imagem (tomografia computadorizada e/ou ressonância
magnética e, nos casos mais recentes quando houve indicação, PET-CT) e dos achados
intra-operatórios. Os tumores foram considerados irressecáveis quando existia: a)
incapacidade de preservar um volume hepático de 20-25% do volume total estimado
do fígado nos pacientes com fígado normal, e de 30-40% nos pacientes submetidos à
quimioterapia pré-operatória prolongada; b) incapaciade de preservar aporte
sanguíneo (arterial e portal) e drenagem venosa adequada ao fígado remanescente; c)
incapacidade de preservar uma drenagem biliar satisfatória; d) impossibilidade de
ressecção com margens macroscópicas negativas; e) presença de metástases extrahepáticas múltiplas (excluindo as metástases linfonodais do hilo hepático).
Sete pacientes apresentavam metástase extra-hepática no momento da
cirurgia (6 pacientes com metástases pulmonares ressecadas entre 1 e 3 meses após a
cirurgia hepática e 1 paciente com nódulos peritoneais isolados ressecados
concomitantemente à ressecção hepática).
3.6.1 Seguimento
Os pacientes foram seguidos de maneira regular em respeito ao protocolo do
Serviço, ou seja, exame físico, marcadores tumorais (CEA e CA 19.9), tomografia
tóraco-abdomino-pélvica ou ultrassom abdominal associado à radiografia pulmonar à
cada 4-6 meses. Foi considerada recidiva intra-hepática quando lesões hepáticas “de
novo” foram identificadas na presença ou não de outros sítios de recidiva durante os
primeiros sinais de recidiva da doença. A SLD foi definida como o intervalo entre a data
da ressecção hepática e a data do primeiro sinal documentado de recidiva. A sobrevida
global (SG) foi definida como o intervalo entre a data da ressecção hepática e a data do
óbito ou do seguimento mais recente para os pacientes em vida. Os critérios utilizados
para definir recidiva basearam-se em: confirmação histólogica, evidência radiológica
de evolução tumoral com subsequente progressão clínica e dados bioquímicos
compativeis (elevação dos marcadores tumorais).
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3.7

Análise Estatística
Para a análise estatística utilizou-se o programa SPSS for Windows, versão 20.0

(SPSS, Chicago, IL, USA).
As variáveis categóricas foram comparadas através do teste de Qui-quadrado
ou exato de Fisher quando apropriado. Os resultados foram confirmados através de
regressão logística univariada. A identificação de variaveis clínico-patológicas
associadas de maneira independente ao risco de recidiva hepática foi realizada através
de regressão logística multivariada e incluiu todas as variáveis cujo p foi inferior à 0,1
na análise univariada. A predição do risco foi exposta através do valor de p, da razão
de chances ou “odds ratio” (OR) e do intervalo de confiança de 95% (IC95%).
As curvas de sobrevida foram construidas usando-se o método de Kaplan–
Meier, e as diferenças de sobrevida foram comparadas usando-se o teste de log rank
bicaudal. O modelo de regressão proporcional de Cox foi utilizado para identificar as
variáveis associadas de maneira independente à SG e SLD. A predição do risco foi
exposta através do valor de p, do risco relativo (RR) e do intervalo de confiança
(IC95%).
Utilizou-se o valor de p bi-direcional para todas as análises e as diferenças
foram consideradas estatisticamente significantes quando o valor de p foi inferior à
0,05.
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4. Resultados

4.1

População estudada
Dos 132 pacientes operados no período foram excluídos da análise 14

pacientes para os quais não havia material disponível, 3 pacientes que foram a óbito
durante os primeiros 90 dias após a ressecção e 2 pacientes cuja ressecção hepática foi
não curativa (ressecção R2) (Figura 6). Dos 113 pacientes operados, 49 (43%) eram do
sexo feminino e 64 (57%) do sexo masculino. A idade no momento da hepatectomia
variou entre 28 e 81 anos, com média de 59 anos. A Tabela 1 resume os dados clínicos
da população estudada.
O intervalo de tempo médio entre a ressecção do tumor primário e o
diagnóstico de MH foi de 6 meses. A apresentação da metástase hepática foi
sincrônica (metástase no momento do diagnóstico do câncer primário ou
aparecimento da metástase até 12 meses após o tratamento do tumor colorretal) em
50 (44%) pacientes. Nos casos de metástases metacrônicas a mediana de intervalo de
tempo entre a ressecção do tumor colorretal e o diagnóstico da metástase hepática foi
de 21 meses.
Os tumores primários foram de reto e transição retossigmóide em 58 (51%)
pacientes e colônicos em 55 (49%) pacientes. Quarenta e sete (42%) pacientes
apresentavam linfonodos acometidos na avaliação do espécime cirúrgico do tumor
primário.
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Figura 6 – População estudada.

Em relação às características das MH, 40 (35%) doentes apresentavam nódulos
bilaterais. A maioria dos pacientes apresentava doença multinodular (≥2 lesões)
(57,5% dos pacientes) e 23 (20,3%) pacientes apresentavam quatro ou mais nódulos
(Figura 7).
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Figura 7 – Distribuição percentual de acordo com o número de nódulos metastáticos
hepáticos.

O tamanho dos nódulos variou de 0,5 a 23,5cm, com um diâmetro médio de
7,1cm e mediana de 5cm. Em 68 (60%) pacientes o tamanho do maior nódulo foi
inferior a 5 cm, enquanto em 20 pacientes o tamanho do maior nódulo foi superior a 8
cm.
As ressecções hepáticas realizadas foram anatômicas (ressecção regrada de um
segmento, setor ou lobo hepático) em 59% pacientes, anatômicas associadas a uma ou
mais nodulectomias em 18% dos pacientes e não anatômicas (nodulectomias) em 23%
dos pacientes (Figura 8).
Hepatectomias maiores foram realizadas em 74 (65%) pacientes. O tipo de
hepatectomia anatômica mais realizada foi a hepatectomia direita (38%). Em
associação com a ressecção, sete pacientes foram submetidos à terapia ablativa
concomitante, sendo em 4 pacientes radiofreqüência e em 3 a alcoolização de nódulos
não ressecados.
O tempo de internação dos pacientes variou de 2 a 70 dias, com média de 10,7
dias e mediana de 7 dias.
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Figura 8 – Distribuição percentual de acordo com o tipo de ressecção hepática
realizada

Os níveis séricos do CEA pré-operatório apresentaram variação de 1 a
4448ng/dL. Noventa e um (80,5%) pacientes apresentavam nível sérico de CEA elevado
(>5ng/dL), sendo que em 18 (25%) pacientes os níveis de CEA eram superiores a
200ng/dL.
A recidiva tumoral ocorreu em 86 (76%) pacientes com média de 12,4 meses e
mediana de 9,7 meses após a ressecção hepática. As recidivas ocorreram entre 1 mês e
46 meses após a ressecção e, em 87% dos casos as recidivas ocorreram durante os
primeiros dois anos após a ressecção. Dos pacientes que apresentaram recidiva, em
47 (54,6%) o fígado estava acometido, de maneira isolada ou em associação a outro(s)
orgão(s).
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TABELA 1 – Características clínicas dos pacientes operados (n=113).
No de pacientes (%)

Variável
Idade :

>60 anos

61 (54%)

≤60 anos

52

Gênero :

Localização do tumor primário:

Linfonodos do sítio primário:

Intervalo (meses):

Níveis de CEA (ng/mL):

Doença extra-hepática:

Bilateralidade:

Tamanho tumoral (cm):

no de lesões:

Homem

64 (57%)

Mulher

49

Cólon

55 (49%)

Reto

58

Negativo

47 (42%)

Positivo

66

<12

50 (44%)

>12

63

<200

85 (75%)

>200

18

presente

7 (6%)

ausente

106

sim

73 (65%)

não

40

<5

68 (60%)

≥5

45

única

48 (42%)

múltiplas

65
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Em relação à margem cirúrgica 99 (87,6%) pacientes apresentaram margens
livres de neoplasia e em 14 (12,4%) casos se identificou margens cirúrgicas
microscopicamente acometidas pela neoplasia (cirurgia R1). A Tabela 2 resume o
resultado dos principais critérios patológicos.
TABELA 2 – Principais critérios anatomopatológicos da população estudada.
No de pacientes (%)

Variaveis
Grau de diferenciação:

Tipo de borda tumoral:

Margem cirúrgica:

Invasão sinusoidal:

Invasão vascular portal:

Invasão linfática:

Invasão biliar:

moderadamente

109 (96%)

pouco

3

infiltrativa

65 (58%)

expansiva

48

R0

99 (88%)

R1

14

presente

43 (38%)

ausente

70

presente

49 (43%)

ausente

64

presente

33 (29%)

ausente

80

presente

20 (18%)

ausente

93
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De acordo com a avaliação do tipo de borda tumoral os tumores metastáticos
hepáticos foram divididos como portadores de borda infiltrativa e borda expansiva em
65 (57,5%) e 48 (42,5%) dos casos, respectivamente.
Em relação ao grau de diferenciação tumoral da lesão hepática, 109 pacientes
eram portadores de adenocarcinoma metastático moderadamente diferenciado, 3
pacientes de tumor pouco diferenciado e em 1 paciente a classificação não foi possível.
A

análise

combinada

dos

resultados

do

exame

anatomopatológico

convencional (HE) e do estudo IHQ identificou a presença de invasão vascular portal
em 49 (43%) pacientes, de invasão sinusoidal em 43 (38%) pacientes, de invasão
linfática intra-hepática em 33 (29%) pacientes e de invasão biliar em 20 (18%)
pacientes (Tabela 2). A presença de invasão linfática foi verificada numa distância
máxima de 2mm em relação à borda tumoral, enquanto invasões vasculares portais
foram visualizadas até 8mm distantes da borda tumoral.
Afim de avaliar a pertinência da realização sistemática do estudo IHQ em
relação à avaliação com HE para a identificação dos diferentes mecanismos de
disseminação intra-hepática, realizamos o cálculo de sensibilidade da análise por HE
para cada via. A sensibilidade foi insuficiente (< 60%) para o diagnóstico da invasão
linfática intra-hepática (Tabela 3).
A sobrevida média livre de doença foi de 24,1 meses com mediana de 11,4
meses. A taxa de SLD em 3 e 5 anos foi de 26% e 24%, respectivamente. Já a SG média
foi de 37,6 meses com mediana de 28 meses e taxas de sobrevida global em 3 e 5 anos
foram de 62% e 56%, respectivamente. (Figuras 9A e 9B)
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Tabela 3 – Sensibilidade da identificação das diferentes vias de disseminação intrahepática através de HE.
Tipo de invasão

HE (no de pacientes)

Sinusoidal
falso -

96%
3

Vascular portal
falso -

93,2%
2

Biliar
falso -

75%
5

Linfático
falso -

Sensibilidade

55,9%
15

Figura 9 – A) Curva da sobrevida livre de doença da população estudada; B) Curva de
sobrevida global dos pacientes estudados.
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4.2 Impacto dos diferentes mecanismos de disseminação tumoral intrahepática na recidiva intra-hepática, na SLD e na SG
Neste estudo, 7 pacientes apresentavam doença extra-hepática isolada. Seis
pacientes apresentavam metástase pulmonar única que foi ressecada entre 1 a 3
meses após a resseção hepática, o outro paciente apresentava um nódulo peritoneal
isolado ressecado simultaneamente com o fígado.
Na análise univariada, nenhum dos mecanismos de disseminação tumoral
esteve associado de maneira significativa à recidiva intra-hepática. Porém a presença
de invasão vascular portal e de invasão linfática demonstraram tendência estatística
(p< 0,1) e foram incluídas na análise multivariada.
Na análise multivariada, a presença de invasão linfática intra-hepática mostrouse fator de risco independente para recidiva intra-hepática (OR=2,75; CI95% 1,01-7,45;
p= 0,04).
Em relação à SLD, a presença de invasão linfática intra-hepática foi a única via
de disseminação associada à uma menor sobrevida. Este resultado foi confirmado
através de análise multivariada com a realização da regressão de Cox (Tabela 4). A SLD
em 1, 3 e 5 anos de acordo com a presença ou ausência de invasão linfática intrahepática foi de 30% vs. 56%, 6% vs. 34%, e 6% vs. 31%, respectivamente (Figura 10).
Nenhum dos mecanismos de disseminação esteve significativamente associado
à menor SG. Ressaltamos, entretanto, que a SG dos pacientes com invasão linfática
intra-hepática foi consideravelmente menor (média, 85 meses vs. 35 meses, p= 0,15),
o mesmo ocorrendo com as taxas de sobrevida em 3 e 5 anos: 52% vs. 66%, e 42% vs.
61%, respectivamente (Figura 11).
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Figura 10 – Curvas de sobrevida livre de doença em relação à presença de invasão
linfática intra-hepática (Inv.Li+).
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Tabela 4 – Correlação entre características clínicas e patológicas com a sobrevida livre
de doença: análises uni e multivariada.
Característica

Análise

Análise Multivariada

Univariada

Idade >60 anos:

p=0,317

Gênero masculino:

p=0,488

Localização do tumor primário:

p=0,755

Status linfonodal do sítio primário:

p=0,170

Sincronicidade:

p=0,551

Nível de CEA >200 ng/mL:

p=0,042

Presença de doença extra-hepática:

p=0,278

Quimioterapia pré-operatória:

p=0,192

Bilateralidade:

p=0,005

Tamanho tumoral ≥5 cm

p=0,088

N° de lesões:

p=0,015

Transfusão sanguínea:

p=0,671

Quimioterapia adjuvante:

p=0,951

Hepatectomia “maior” :

p=0,241

Margem cirúrgica negativa:

p=0,003

Presença de invasão sinusoidal:

p=0,398

Presença de invasão portal:

p=0,201

Presença de invasão linfática:

p=0,006

Presença de invasão biliar:

p=0,906

OR

IC 95%

p

_____

_____

NS

_____

_____

NS

_____

_____

NS

0,357

0,18 – 0,70

p=0,003

2,126

1,12 – 4,03

p=0,021
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Figura 11 – Curvas de sobrevida global em relação à presença de invasão linfática intrahepática (Inv.Li+).

Quando analisamos apenas os pacientes com margens negativas (n=99
pacientes), nenhuma das vias de disseminação tumoral revelou-se associada ao risco
de recidiva intra-hepática.
Contudo, a presença de invasão linfática esteve associada à menor SLD (p=
0,008). Esta relação revelou-se significativa de forma independente após realizarmos a
regressão de Cox (OR= 1,96; IC95% 1,18-3,24; p= 0,009).
Nenhum fator avaliado mostrou-se relacionado à diferenças na SG no grupo de
pacientes R0, mas níveis elevados de CEA (>200ng/mL) (p= 0,065) e a presença de
invasão linfática intra-hepática (p= 0,092) apresentaram tendência estatistica (p< 0,1) à
menor SG. Assim, nos pacientes submetidos à ressecção R0, a sobrevida livre de
doença e a sobrevida global em 3 e 5 anos em relação à presença ou a ausência de
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invasão linfática intra-hepática foi de 7% vs. 36%, 7% vs. 33%, e 52% vs. 67%, 41% vs.
61%, respectivamente.

4.3 Impacto do tipo mucinoso na recidiva e sobrevida
Para esta análise excluimos os pacientes com doença extra-hepática. Desta
forma, para este estudo a população analisada foi de 106 pacientes.
4.3.1 Características clínico-patológicas associadas à histologia de tipo
mucinoso
Dez (9,4%) pacientes apresentavam tipo mucinoso, 16 (13,2%) pacientes o tipo
intermediário, e os outros 86 pacientes (77,3%) apresentavam tumores sem
componente mucinoso (Figura 12).

Figura 12 – Distribuição da população estudada de acordo com a quantidade de
mucina intra-tumoral (MH).

As MH do CCR de tipo mucinoso e aquelas que apresentavam componente
mucinoso intermediário estiveram mais frequentemente relacionadas à localização
proximal do tumor primário (64% nos tumores de tipo intermediário e 60% nos
tumores de tipo mucinoso vs. 44% nos tumores não mucinosos), e ao sexo feminino
(64% nos tumores intermediários e 60% nos tumores mucinosos vs. 39% nos tumores
não mucinosos) (Tabela 5).
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Apesar de apresentarem características clínico-patológicas muito semelhantes
como descrito acima, algumas diferenças foram observadas. Os tumores mucinosos
estiveram mais frequentemente associados à pacientes idosos (>60 anos) (43% nos
tumores intermediários vs. 70% nos tumores mucinosos), metástases únicas (29% nos
tumores intermediários vs. 70% nos mucinosos), metástases maiores que 5 cm (43%
nos tumores intermediários vs. 90% nos tumores mucinosos), e metástases unilobares
(50% nos tumores intermediários vs. 80% nos tumores mucinosos).
4.3.2 Impacto da histologia mucinosa na sobrevida global
A sobrevida global foi significativamente melhor no grupo de pacientes cujas
MH do CCR não apresentavam componente mucinoso quando comparadas ao grupo
com componente mucinoso (tumores mucinosos e tumores intermediários) (SG média,
73,1 ± 6,4 meses vs. 39 ± 8,3 meses; p= 0,003).
Quando comparamos o grupo de pacientes com tumores mucinosos com os
outros pacientes (tumores intermediários e tumores sem componente mucinoso),
estes apresentaram pior SG. A Figura 13 (A-D) apresenta as curvas de sobrevida
calculadas pelo método de Kaplan-Meier e os respectivos valores dos testes de log
rank.
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Tabela 5 – Distribuição dos pacientes de acordo com a quantidade de mucina intratumoral.
Tipo tumoral (n° de pacientes)*
Caracteristica

NMA (82)

valores de p

AIM

MAC

MAC vs.

MAC/AIM

AIM vs.

(14)

(10)

AIM/NMA

vs. NMA

NMA

Idade: >60 anos

44 (53%)

6 (43%)

7 (70%)

0,335

0,965

0,455

Gênero : masculino

50 (61%)

5 (36%)

4 (40%)

0,333

0,042

0,089

36 (44%)

9 (64%)

6 (60%)

0,516

0,109

0,246

Status linfonodal:

37 (45%)

5 (36%)

4 (40%)

1,0

0,508

0,572

Sincronicidade

43 (52%)

9 (64%)

6 (60%)

1,0

0,384

0,564

Quimioterapia

33 (40%)

3 (21%)

0

0,015

0,012

0,239

Bilateralidade

28 (34%)

7 (50%)

2 (20%)

0,488

0,762

0,368

Lesão ≥ 5 cm

27 (33%)

6 (43%)

9 (90%)

0,001

0,009

0,547

Lesão única

36 (44%)

4 (29%)

7 (70%)

0,104

0,867

0,383

Quimioterapia

47 (57%)

5 (36%)

7 (70%)

0,507

0,526

0,156

71 (87%)

12

9 (90%)

1,0

0,907

1,0

Tumor primário:

neoadjuvante

adjuvante
Margem R0

(86%)
* NMA: tumores não mucinosos; AIM: tumores com componente mucinoso intermediário;
MAC: tumores mucinosos
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Figura 13 – A) Curva de sobrevida global. Tumores mucinosos (MAC) vs. Tumores com
componente mucinoso intermediário (AIM) vs. Tumores não mucinosos (NMA).
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Figura 13 – B) Curva de sobrevida tumores mucinosos e tumores com componente
mucinoso intermediário (MAC/AIM) vs. Tumores não mucinosos (NMA).
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Figura 13 – C) Curva de sobrevida global tumores mucinosos (MAC) vs. tumores com
componente mucinoso intermediário e tumores não mucinosos (AIM/NMA).
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Figura 13 – D) Curva de sobrevida global tumores com componente mucinoso
intermediário (AIM) vs. tumores não mucinosos (NMA).

Por fim, comparamos grupo a grupo os resultados de SG dos pacientes com
tumores mucinosos e dos pacientes com tumores intermediários e dos pacientes com
tumores sem componente mucinoso (Tabela 6). A análise multivariada através de
regressão de Cox revelou que os tumores mucinosos representam um fator
prognóstico negativo independente (RR= 3,13, IC95% 1,30-6,68; p= 0,011) quando
comparados aos tumores não mucinosos (tumores intermediários e tumores sem
componente de mucina). Do mesmo modo, os tumores de tipo intermediário
apresentaram uma tendência à pior sobrevida quando comparados aos tumores não
mucinosos (RR= 0,42, IC95% 0,17-1,01; p= 0,053).
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Tabela 6 – Sobrevida Global. Análise multivariada através do modelo de regressão de
Cox. As variáveis: idade, gênero, localização do tumor primário e status linfonodal do
tumor primário foram incluídas para ajustar os grupos em relação às características
clínicas principais.

Característica

MAC vs. AIM/NMA

MAC/AIM vs. NMA

AIM vs. NMA

Idade > 60 anos

1,25 [0,66-2,36],
p=0,480

1,37 [0,74-2,53],
p=0,303

1,59 [0,80-3,16],
p=0,179

Gênero

1,06 [0,58-1,92],
p=0,838

1,28 [0,69-2,39],
p=0,426

1,24 [0,60-2,55],
p=0,551

Localização do
tumor primário

0,95 [0,53-1,71],
p=0,875

0,84 [0,46-1,55],
p=0,597

1,02 [0,53-1,97],
p=0,934

Status LN do tumor
primário

1,16 [0,63-2,11],
p=0,621

1,05 [0,57-1,93],
p=0,867

1,05 [0,55-2,0],
p=0,881

Qtde. de mucina

3,13 [1,30-7,56],
p=0,011

0,29 [0,14-0,62],
p=0,001

0,42 [0,17-1,01],
p=0,053

Quimioterapia préoperatória

1,52 [0,80-2,92],
p=0,199

1,65 [0,86-3,15],
p=0,131

________

Tumor >5 cm

0,91 [0,49-1,70],
p=0,077

0,85 [0,45-1,57],
p=0,606

________

MAC: tumores mucinosos ; AIM: tumores com componente mucinoso intermediario; NMA:
tumores não mucinosos
* p<0.05 em análise univariada apenas para MAC vs. AIM/NMA e MAC/AIM vs. NMA

4.4 Impacto das diferentes variáveis na recidiva e sobrevida
4.4.1 Fatores relacionados à recidiva intra-hepática
Através de análise univariada foram identificados como fatores relacionados à
recidiva intra-hepática: níveis séricos de CEA maiores que 200ng/mL (p= 0,012), a
presença de múltiplas lesões (p= 0,013), e a presença de lesões bilaterais (p= 0,016).
Para a análise multivariada incluimos também todas as variáveis cujo valor de p
foi < 0,1 na análise univariada: margem de resecção (R0 vs. R1), presença de invasão
vascular portal intra-hepática, e presença de invasão linfática intra-hepática. Foram
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identificados como fatores independentes de risco de recidiva hepática: níveis séricos
de CEA maiores que 200ng/mL (p= 0,029), e a presença de múltiplas lesões (p= 0,041).
Quando analisado apenas o grupo com ressecções R0 (n= 99 pacientes)
identificamos a presença de lesões bilaterais (p= 0,028), assim como a presença de
lesões múltiplas (p= 0,001) como fatores relacionados de maneira significativa ao risco
de recidiva intra-hepática. Entretanto, a regressão logística multivariada confirmou
apenas a presença de múltiplas lesões como fator de risco que, de forma independe,
interferiu para a ocorrência de recidiva intra-hepática (RR= 3,97; p= 0,007).
4.4.2 Fatores relacionados à sobrevida livre de doença
Na análise univariada, os fatores associados de maneira significante à SLD
foram: presença de lesões múltiplas, margens cirúrgicas positivas (R1), presença de
lesões bilaterais e presença de invasão linfática intra-hepática (Tabela 4).
A análise multivariada realizada através da regressão de Cox confirmou que
margens positivas (R1) e presença de invasão linfática intra-hepática são fatores
associados de maneira independente à SLD (Tabela 4).
No grupo de pacientes R0, a SLD esteve associada à presença de linfonodos
acometidos no sítio primário (p= 0,04), à presença de lesões múltiplas (p= 0,007), além
da presença de invasão linfática intra-hepática (p= 0,008). Neste grupo de pacientes,
pudemos identificar através do modelo de regressão de Cox, que a presença de
múltiplas lesões (RR= 1,89, IC95% 1,12-3,2; p= 0,016) e a presença de invasão linfática
intra-hepática (RR= 1,96, IC95% 1,18-3,24; p= 0,009) são fatores que, de forma
independente, estão relacionadas à pior SLD.
4.4.3 Fatores relacionados à sobrevida global
Níveis de CEA superiores à 200ng/mL foram a única variável (além do perfil
histológico mucinoso descrito anteriormente) relacionada com a SG (p= 0,003).
Quando analisado apenas o grupo com ressecções R0, nenhum fator esteve associado
à SG de maneira significativa.
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5. DISCUSSÃO

No presente estudo, optamos por avaliar a frequência e o impacto clínico de
diferentes critérios histológicos em pacientes submetidos à hepatectomia por MH de
CCR. Teoricamente, MH de CCR podem disseminar-se pelo fígado através de vias
diferentes. As células tumorais podem usar os vasos sanguíneos portais, as veias
hepáticas, os vasos linfáticos, os canais biliaires ou o espaço peri-neural para atingirem
outras porções do parênquima hepático ou outros órgãos (Knijn N, et al., 2013).
Muitos estudos investigaram a incidência de disseminação intra-hepática (Yamamoto J,
et al., 1995; Shirabe K, et al., 1997; Yamamoto J, et al., 1999; Okano K, et al., 1999;
Sasaki A, et al., 2002; Kubo M, et al., 2002; Tanaka K, et al., 2005; Korita PV, et al.,
2007; Hayashi M, et al., 2010), entretanto, a definição exata desta disseminação, assim
como os métodos utilizados para detectá-la são descritos sumariamente ou mesmo
ausentes. Apenas dois estudos definiram de maneira precisa as diferentes vias de
disseminação (Sasaki A, et al., 2002; Korita PV, et al., 2007) e apenas um especificou os
métodos de identificação (Korita PV, et al., 2007).
Assim, a primeira parte do estudo concentrou-se na determinação da
frequência e do impacto clinico das diferentes vias de disseminação tumoral intrahepática (portal, linfática, sinusoidal e biliar). A segunda parte de nosso estudo
concentrou-se na caracterização das MH do CCR em relação à quantidade de mucina
intra-tumoral e o impacto clínico da presença de mucina na sobrevida dos pacientes
submetidos à ressecção curativa.
Entre 40-60% dos pacientes com CCR desenvolvem metástases, sendo o fígado
o principal ógão acometido (Warren RS, et al., 1995). A descoberta recente do
envolvimento do fator de crescimento do endotélio vascular – C (VEGF-C) (em inglês,
“vascular endothelial growth factor-C”) e do receptor de fator de crescimento
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endotélial (VEGFR) (em inglês, “vascular endothelial growth factor receptor) de tipo 3
(VEGFR-3) no desenvolvimento dos vasos linfaticos (Kukk E, et al., 1996) assim como o
desenvolvimento de marcadores especificos aos vasos linfáticos trouxeram novos
conhecimentos e ampliaram as possibilidades no estudo da linfangiogênese e sua
importância no desenvolvimento tumoral e no precesso de metastatização (Sundar SS
e Ganesan TS., 2007). Através do uso destes marcadores, estudos sugeriram que a
linfangiogênese participa ativamente na formação e disseminação das MH de CCR
(Beasley NJP, et al., 2002 ; Maula SM, et al., 2003).
Pudemos demonstrar que a presença de invasão linfática intra-hepática foi um
fator que, de forma indepente, interferiu negativamente no prognóstico enquanto a
presença de invasão de outras estruturas não se relacionou à recidiva ou sobrevida.
Usando o mesmo marcador para vasos linfáticos (D2-40) que empregamos em
nosso trabalho, Muralidharan e cols. demonstraram que a densidade de vasos
linfáticos no centro e na periferia tumoral e no parênquima hepático adjacente estão
correlacionados à SLD após ressecção de MH de CCR. Em análise multivariada, apenas
a densidade de vasos linfáticos da periferia tumoral esteve correlacionada com a
recidiva tumoral (Muralidharan V, et al., 2014). O estudo da densidade linfática é
certamente um indício da importância da via de disseminação linfática na
disseminação das MH de CCR, mas poucos estudos investigaram diretamente o papel
da invasão de vasos linfáticos como marcador prognóstico de MH de CCR, e os
resultados iniciais foram contraditórios (Yamamoto J, et al., 1995; Nanko M, et al.,
1998; Nagashima I, et al., 1999; Korita PV, et al., 2007; Homayounfar K, et al., 2013).
Uma recente revisão da literatura confirmou o impacto negativo na sobrevida da
invasão linfática intra-hepática e calculou o risco relativo (RR) em 1,66 (IC95% 1,421,95) (Knijn N, et al., 2013).
Encontramos 8 estudos que investigaram a incidência e o impacto clínico da
invasão portal das MH de CCR (Yamamoto J, et al., 1995; Shirabe K, et al., 1997;
Yamamoto J, et al., 1999; Okano K, et al., 1999; Sasaki A, et al., 2002; Tanaka K, et al.,
2005; Korita PV, et al., 2007; Hayashi M, et al., 2010). Muitos não descrevem a
definição empregada ou os métodos utilizados, e exceto o estudo de Korita e cols., são
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baseados em séries pequenas de pacientes. Mesmo assim, eles incluem no total 607
pacientes e, apesar da grande heterogeneidade, Knijn e cols. concluem, em revisão
recente, pelo impacto negativo da invasão portal na sobrevida de pacientes operados
por MHCCR (Knijn N, et al., 2013).
A invasão de veias hepáticas não foi encontrada em nossa série. A incidência
desta via de disseminação é bastante variável e apenas 3 estudos (Shirabe K, et al.,
1997; Yamamoto J, et al., 1999; Sasaki A, et al., 2002) investigaram o impacto da
invasão de veias hepaticas na sobrevida em 5 anos. Devido ao pequeno número de
pacientes incluidos nestes estudos, o impacto clínico desta via de disseminação ainda
não está definido (Knijn N, et al., 2013).
A hipótese de que a invasão de vasos sanguíneos e linfáticos não são apenas
duas vias distintas de disseminação utilizadas pelas células tumorais para metastatizar,
mas

processos

verdadeiramente

distintos

e

caracterizados

por

diferentes

comportamentos biológicos, pode ser demonstrada em nosso estudo pelo fato de que
muitos pacientes apresentaram somente invasão linfática ou portal.
Estudos demonstraram que as metástases linfáticas originadas do tumor
primário são o principal modo de disseminação e progressão em direção à circulação
sistêmica e orgãos à distância (Nathanson SD,et al., 2009; Witte MH et al., 2011). A
frequência e o impacto clínico das metástases linfonodais do pedículo hepático assim
como a indicação, a extensão e o papel terapêutico da linfadenectomia pedicular são
assuntos que têm ganho muito interesse na literatura médica recente (Moszkowicz D,
et al., 2012; Rau C, et al., 2012).
Acredita-se que o acometimento dos linfonodos de drenagem do fígado, em
portadores de metástases hepáticas colorretais, constitua na realidade uma metástase
terciária ou “metástase da metástase”, conceito inicialmente introduzido por August e
cols (August et al., 1985) e posteriormente fortalecido através dos estudos de Hughes
e cols (Hughes et al., 1989).
A prevalência de envolvimento linfonodal macroscópico no ligamento
hepatoduodenal varia entre 1 e 28% (Scheele et al., 1991; Elias et al., 1996; Beckurts et
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al., 1997; Rodger e McCall, 2000; Jaeck et al., 2002; Laurent et al., 2004). Rodger e
McCall (Rodger e McCall, 2000) demonstraram que o envolvimento linfonodal hilar é
um fator prognóstico adverso importante e a maioria dos autores considera o
envolvimento linfonodal hilar macroscópico uma contraindicação para a hepatectomia
(Scheele et al., 1995; Gibbs et al., 1998; Minagawa et al., 2000).
Poucos estudos avaliaram o padrão de envolvimento microscópico dos
linfonodos hilares durante a hepatectomia em pacientes que não apresentavam
evidências radiológicas no pré-operatório e tão pouco alterações macroscópicas no
intra-operatório. Assim, nos estudos onde foi realizada linfadenectomia hilar
sistemática (Elias et al., 1996; Beckurts et al., 1997; Kokudo et al., 1999; Jaeck et al.,
2002; Laurent et al., 2004) a prevalência de acometimento microscópico variou entre
10,9 e 28%.
Em 2011 relatamos os resultados de sobrevida tardia referente a um estudo
prospectivo prévio realizado por Viana e cols. sobre a incidência de micrometástases
(através de IHQ e cortes seriados) nos linfonodos do pedículo hepático (Viana et al.,
2009; Lupinacci et al., 2013). Dos 26 pacientes estudados, 2 (7,7%) apresentavam
acometimento ganglionar diagnosticado em estudo histológico convencional enquanto
3 pacientes (11,5%) apresentavam micrometástases diagnosticadas através de estudo
IHQ. Com um seguimento médio de 39 meses, não houve diferença significativa de
sobrevida nos pacientes com micrometástases. Infelizmente, o caráter retrospectivo
de nossa tese não permitiu que avaliassemos a relação entre invasão linfática intrahepática e metástases linfonodais.
A presença de invasão de canais biliaires foi descrita em vários estudos
(Yamamoto J, et al., 1995; Shirabe K, et al., 1997; 1999; Okano K, et al., 1999; Sasaki A,
et al., 2002; Tanaka K, et al., 2005; Korita PV, et al., 2007) com incidências bastante
variáveis e impacto clínico contraditório. Acredita-se, atualmente, que a via de
disseminação através da invasão de canais biliaires não apresente correlação com o
prognóstico após ressecção de MH de CCR (Knijn N, et al., 2013).
Em analogia com os tumores colorretais primitivos, as MH de CCR podem
apresentar micrometástases, ou seja, a presença de células tumorais cancerosas
microscópicas isoladas ou formando um aglomerado de células dentro do parênquima
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hepático e ao redor de uma lesão principal. De certa forma, pode-se considerar que a
invasão sinusoidal seja uma das representações morfológicas para os tumores
hepáticos das micrometástases, mas uma definição universalmente aceita ainda não
existe. Yokoyama e cols. encontraram micrometástases em 32 dos 46 pacientes
estudados, entretanto na definição por eles empregada existe uma clara sobreposição
entre micrometástases intra-parenquimatosas e disseminação através do espaço
portal (Yokoyama N, et al., 2002). Em nosso estudo, a presença de invasão sinusoidal
foi um fenômeno comum (38%), mas não esteve relacionada à recidiva e/ou sobrevida.
O brotamento tumoral (“tumor budding”) é um fenômeno morfológico
observado nas bordas de invasão tumoral e caracteriza-se pela presença de células
tumorais isoladas ou agrupadas em pequenas quantidades (para alguns autores, < 5
células) que se destacaram da lesão principal e migraram para o estroma peri-tumoral
(Yusra S, et al., 2012). Nos CCR primários, a presença de brotamentos tumorais tem
sido assunto de grande interesse e parece estar relacionada a um pior prognóstico
(Yusra S, et al., 2012; Lugli A, et al., 2012). O processo de brotamento tumoral tem sido
ligado à TEM que permite a uma célula polarizada assumir um fenótipo mais
mesenquimal, aumentando sua capacidade migratória, invasividade, resistência a
apoptose e produção de moléculas da matriz extracelular [Kalluri R, 2009]. Embora
brotamento tumoral não tenha sido formalmente comparado com a TEM, podem ser
feitos vários paralelos entre ambos, incluindo a utilização da via de sinalização wnt
[Lugli A, et al. 2012], ligada à beta-catenina.
A presença de “tumor budding” ou brotamentos tumorais foi associada com
um risco aumentado de metástases à distância e invasão vascular. Dos 4 estudos que
analisaram a relação entre os brotamentos tumorais e invasão vascular, um (Kazama S,
et al., 2006) não encontrou relação, porém três (Morodomi T, et al., 1989 ; Shinto E, et
al., 2006 ; Suzuki A, et al., 2009) relataram uma correlação estatisticamente
significativa entre os brotamentos tumorais e a invasão venosa.
Como para as outras vias de disseminação já descritas, as metodologias
empregadas nos diferentes estudos variaram significativamente. Enquanto alguns
estudos avaliam áreas com maior quantidade de brotamentos tumorais, outros se
propõe a calcular uma média da contagem, contando o número de brotamentos
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tumorais ao longo de toda borda invasiva tumoral, ou ainda calculando a proporção da
borda invasiva com brotamentos tumorais [Hase K, et al., 1993 ; Nakamura T, et al.,
2005 ; Wang LM, et al., 2009].
Finalmente, nosso segundo estudo concentrou-se na caracterização das MH do
CCR em relação à quantidade de mucina intra-tumoral e o impacto clínico da presença
de mucina na sobrevida dos pacientes submetidos à ressecção curativa. Assim,
pudemos demonstrar que a presença de componente mucinoso foi um fator
independente de pior prognóstico.
Mucinas são proteínas de alto peso molecular extremamente glicosiladas que
exercem múltiplas funções. Foi demonstrado recentemente que características
microscópicas, moleculares e epigenéticas específicas estão associadas à diferenciação
mucinosa (Verhulst J, et al., 2012). Como exemplo, podemos citar que comparado com
CCR não mucinosos, os tumores mucinosos estão associados à maior frequência de
instabilidade de microsatélites, fenótipo de metilação das regiões CpG e mutação do
BRAF (Song GA, et al., 2005 ; Tanaka H, et al., 2006) e associados à menor expressão de
P53 (Zhang H, et al., 1999), de mutação de APC (Song GA, et al., 2005) e de expressão
de p21 (Akino F, et al., 2002).
Baseando-se no fenótipo de microssatélites, foram identificados, nos CCR
primários, 2 subgrupos distintos de tumores mucinosos (Kondo T, et al., 2002;
Leopoldo S, et al., 2008). You e cols. demonstraram que a expressão de mucina
apresenta efeitos divergentes na sobrevida quando comparados de maneira pareada
tumores colorretais associados à polipose não hereditária (hereditary nonpolyposis
associated colorectal câncer - HNPCC) e tumores esporádicos: os CCR associados à
sindrome HNPCC com histologia mucinosa apresentam melhores taxas de sobrevida,
por outro lado, CCR mucinosos esporádicos apresentam pior prognóstico (You JF, et
al., 2006).
Já está estabelecido que a frequência de MSI em MH de CCR ressecadas é baixa
(< 3%) (Rosty C, et al., 2001; Haddad R, et al., 2004). Deste modo, apesar de não
termos estudado o status MSI dos nossos tumores, podemos inferir que as MH de CCR
mucinosas eram provavelmente tumores esporádicos fazendo com que a pior
sobrevida observada confirme os resultados verificados nos tumores primários.
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Da mesma maneira, não pudemos estudar tecidos tumorais de tumores
primários e suas respectivas MH. Entretanto, estudos recentes mostraram que as MH
do CCR são diferentes geneticamente e molecularmente dos CCR primários,
apresentando incidências diferentes de fenotipos MSI e de metilação das zonas CpG,
mas também de expressão de genes importantes como KRAS, BRAF, KDR, FLT1, PTEN,
e PI3KCA (Messick CA, et al., 2009; Vermaat JS, et al., 2012) reforçando a idéia de que o
estudo dos tumores primários não exclui a necessidade do estudo das MH .
Devido ao número limitado de pacientes que pudemos estudar, não
conseguimos realizar comparações entre os tumores mucinosos e aqueles com
histologia mucinosa intermediária. Assim, a questão de que os tumores intermediários
são mais próximos dos tumores não mucinosos, dos tumores mucinosos, ou se ainda
representam um terceiro subgrupo independente com uma biologia diferente não
pôde ser esclarecida. No entanto, nossos resultados demonstraram que o prognóstico
dos pacientes com histologia mucinosa intermediária parece melhor que o prognóstico
dos pacientes com tumores mucinosos, mas pior do que o dos pacientes com tumores
não mucinosos.
Os mecanismos exatos associados ao pior prognóstico das MH de CCR com
histologia mucinosa devem ser elucidados em estudos futuros, o que permitirá uma
melhora nas estratégias terapêuticas destes pacientes. Enquanto isso não acontece,
acreditamos que pacientes com histologia mucinosa devam se beneficiar de um
seguimento mais próximo e rigoroso.
Infelizmente, o número relativamente pequeno de pacientes incluídos que
receberam tratamento adjuvante adequado não permitiu uma análise mais
aprofundada do valor preditivo de resposta à quimioterapia dos diferentes critérios
histológicos estudados. Cabe ressaltar que o papel da quimioterapia peri-operatória
nos pacientes com MH de CCR ressecáveis ainda é assunto de grande discussão (Stein
A e Schmoll HJ, 2013). Apesar de ser considerado o padrão ouro, dados confirmando o
seu benefício são limitados (Zhong C, et al., 2013; Stein A e Schmoll HJ, 2013).
Nossa tese apresenta algumas limitações. Primeiro, o número de pacientes é
pequeno favorecendo erros do tipo β. Segundo, o período de inclusão é relativamente
longo (2000-2010), transformando nossa população em uma população heterogênea,
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em especial em relação à indicação e o tipo de tratamento sistêmico. Estas limitações
tornam necessários novos estudos que possam confirmar os nossos resultados iniciais.

54

6. CONCLUSÕES

1 (a) – A presença de invasão linfática intra-hepática está associada à pior SLD,
enquanto a presença de invasão de outras estruturas (vasos portais, canais biliares,
sinusóides) apesar de fenômeno frequentemente observado não apresenta impacto
prognóstico;
1 (b) – O uso de IHQ através de marcadores especificos do endotélio linfático
aumenta a sensibilidade na identificação da presença de invasão linfática intrahepática;
2 (a) – A histologia mucinosa (>50% mucina) é pouco frequente nas MH do CCR;
2 (b) – A histologia mucinosa associa-se à uma pior SG.

55

7. REFERÊNCIAS

Abdalla EK, Vauthey JN, Ellis LM, Ellis V, Pollock R, Broglio KR, et al. Recurrence and
outcomes following hepatic resection, radiofrequency ablation, and combined
resection/ablation for colorectal liver metastases. Ann Surg 2004; 239: 818-25.

Adam R, Miller R, Pitombo M, Wicherts DA, de Haas RJ, Bitsakou G, Aloia T. Two-stage
hepatectomy approach for initially unresectable colorectal hepatic metastases. Surg
Oncol Clin N Am 2007; 16(3):525-536.

Akino F, Mitomi H, Nakamura T, Ohtani Y, Ichinoe M, Okayasu I. High apoptotic activity
and low epithelial cell proliferation with underexpression of p21(WAF1/CIP1) and
p27Kip1 of mucinous carcinomas of the colorectum: comparison with welldifferentiated type. Am J Clin Pathol 2002; 117: 908-915.

Ambiru S, Miyazaki M, Isono T, Ito H, Nakagawa K, Shimizu H, et al. Hepatic resection
for colorectal metastases: analysis of prognostic factors. Dis Colon Rectum 1999; 42:
632–639.

August DA, Sugarbaker PH, Schneider PD. Lymphatic dissemination of hepatic
metastases. Implications for the follow-up and treatment of patients with colorectal
cancer. Cancer 1985; 55: 1490-1494.

Baker LH, Talley RW, Matter R, Lehane DE, Ruffner BW, Jones SE, et al. Phase III
comparison of the treatment of advanced gastrointestinal cancer with bolus weekly 5FU vs. Methyl-CCNU plus bolus weekly 5-FU. Cancer 1976; 38: 1-7.

56

Beasley NJP, Prevo R, Banerji S, et al. Intratumoral lymphangiogenesis and lymph node
metastasis in head and neck cancer. Cancer Res 2002; 62: 1315-1320.

Beckurts KT, Hölscher AH, Thorban S, Bollschweiler E, Siewert JR. Significance of lymph
node involvement at the hepatic hilum in the resection of colorectal liver metastases.
Br J Surg 1997; 84: 1081-1084.

Bengmark S, Hafstrom L. The natural history of primary and secondary malignant
tumors of the liver. Cancer 1969; 23: 198-202.

Bengtsson G, Carlsson G, Hafström L, Jönsson PE. Natural history of patients with
untreated liver metastases from colorectal cancer. Am J Surg 1981; 141: 586-589.

Bosman FT. WHO classification of tumors of the digestive system. 4th edn. IARC: Lyon,
2010.

Bozzetti F, Doci R, Bignami P, Morabito A, Gennari L. Patterns of failure following
surgical resection of colorectal cancer liver metastases . Ann Surg 1987; 205: 264-270.

Buroker T, Kim PN, Groppe C, McCracken J, O'Bryan R, Panettiere F et al. 5-FU infusion
with mitomycin-C versus 5-FU infusion with metyl-CCNU in the treatment of advanced
colon cancer. Cancer 1978; 42: 1228-1233.

Catalano V, Loupakis F, Graziano F, Torresi U, Bisonni R, Mari D, et al. Mucinous
histology predicts for poor response rate and overall survival of patients with
colorectal cancer and treated with first-line oxaliplatin- and/or irinotecan-based
chemotherapy. Br J Cancer 2009; 100: 881-887.

CDC: http://www.cdc.gov/cancer/colorectal/basic_info/risk_factors.

57

de Gramont A, Figer A, Seymour M, Homerin M, Hmissi A, Cassidy J, et al. Leucovorin
and fluoruracil with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal
cancer. J Clin Oncol 2000; 18: 2938-2947.

de Jong MC, Pulitano C, Ribero D, Strub J, Mentha G, Schulick RD, et al. Rates and
patterns of recurrence following curative intent surgery for colorectal liver metastasis:
an international multi-institutional analysis of 1669 patients. Ann Surg 2009; 250: 440–
8.

Douillard JY, Cunningham D, Roth AD, Navarro M, James RD, Karasek P, et al.
Irinotecan combined with fluoruracil compared with fluoruracil alone as first-line
treatment for metastatic colorectal cancer: a multicentre randomized trial. Lancet
2000; 355: 1041-1047.

Eaden JA, Abrams KR, Mayberry JF. The risk of colorectal cancer in ulcerative colitis: a
meta-analysis. Gut 2001; 48: 526–535.

Elias D, Saric J, Jaeck D, Arnaud JP, Gayet B, Rivoire M, Lorimier G, Carles J, Lasser P.
Prospective study of microscopic lymph node involvement of the hepatic pedicle
during curative hepatectomy for colorectal metastases. Br J Surg 1996; 83: 942-945.

Figueras J, Torras J, Valls C, Llado L, Ramos E, Marti-Ragué J, et al. Surgical resection of
colorectal liver metastases in patients with expanded indications: a single-center
experience with 501 patients. Dis Colon Rectum 2007; 50: 478-488.

Fong Y, Fortner J, Sun RL, Brennan MF, Blumgart LH. Clinical score for predicting
recurrence after hepatic resection for metastatic colorectal cancer: analysis of 1001
consecutive cases. Ann Surg 1999; 230: 309-318.

58

Gibbs JF, Weber TK, Rodriguez-Bigas MA, Driscoll DL, Petrelli NJ. Intraoperative
determinants of unresectability for patients with colorectal hepatic metastases. Cancer
1998; 82: 1244-1249.

Goldberg RM, Sargent DJ, Morton RF, Fuchs CS, Ramanathan RK, Williamson SK, et al. A
randomized controlled trial of fluoruracil plus leucovorin, irinotecan, and oxaliplatin
combinations in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer. J Clin
Oncol 2004; 22: 23-30.

Grage TB, Vassilopoulos PP, Shingleton WW, Jubert AV, Elias EG, Aust JB, Moss SE.
Results of a prospective randomized study of hepatic artery infusion with 5-fluoruracil
versus intravenous 5-fluoruracil in patients with hepatic metastases from colorectal
cancer: a Central Oncology Group study. Surgery 1979; 86: 550-555.

Green JB, Timmcke AE, Mitchell WT, Hicks TC, Gathright JB Jr, Ray JE. Mucinous
carcinoma--just another colon cancer? Dis Colon Rectum 1993; 36: 49-54.

Gregoire E, Hoti E, Gorden DL, de la Serna S, Pascal G, Azoulay D. Utility or futility of
prognostic scoring systems for colorectal liver metastases in an era of advanced
multimodal therapy. Eur J Surg Oncol 2010; 36: 568-574.

Haddad R, Ogilvie RT, Croitoru M, Muniz V, Gryfe R, Pollet A, et al. Microsatellite
instability as a prognostic factor in resected colorectal cancer liver metastases. Ann
Surg Oncol 2004; 11: 977-982.

Hase K, Shatney C, Johnson D, Trollope M, Vierra M. Prognostic value of tumor
‘‘budding’’ in patients with colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1993; 36(7): 627–635.

Hayashi M, Inoue Y, Komeda K, Shimizu T, Asakuma M, Hirokawa F, et al.:
Clinicopathological analysis of recurrence patterns and prognostic factors for survival

59

after hepatectomy for colorectal liver metastasis. BMC Surgery 2010 10:27 doi:
10.1186/1471-2482-10-27.

Herman P, Pinheiro RS, Mello ES, Lai Q, Lupinacci RM, Perini MV, et al. Surgical margin
size in hepatic resections for colorectal metastasis: impact on recurrence and survival.
Arq Bras Cir Dig 2013; 26: 309-14.

Homayounfar K, Bleckmann A, Conradi LC, Sprenger T, Lorf T, Niessner M, et al.
Metastatic recurrence after complete resection of colorectal liver metastases: impact
of surgery and chemotherapy on survival. Int J Colorectal Dis 2013; 28: 1009-1017.

Hugh TJ, Kinsella AR, Poston GJ. Management strategies for colorectal liver
metastases--Part I. Surg Oncol 1997; 6: 19-30.

Hughes K, Scheele J, Sugarbaker PH. Surgery for colorectal cancer metastatic to the
liver. Optimizing the results of treatment. Surg Clin North Am 1989; 69: 339-359.

INCA. http://www.inca.gov.br/ - Incidência de Cancer no Brasil.

Itzkowitz SH, Harpaz N. Diagnosis and management of dysplasia in patients with
inflammatory bowel diseases. Gastroenterology 2004; 126: 1634–1648.

Jaeck D, Nakano H, Bachellier P, Inoue K, Weber JC, Oussoultzoglou E, et al.
Significance of hepatic pedicle lymph node involvement in patients with colorectal liver
metastases: a prospective study. Ann Surg Oncol 2002; 9: 430-438.

Jaeck D, Oussoultzoglou E, Rosso E, Greget M, Weber JC, Bachellier P. A two-stage
hepatectomy procedure combined with portal vein embolization to achieve curative
resection for initially unresectable multiple and bilobar colorectal liver metastases. Ann
Surg 2004; 240: 1037-1049.

60

Jass JR, Love SB, Northover JM. A new prognostic classification of rectal cancer. Lancet
1987; 1(8545): 1303-1306.

Kajiyama K, Maeda T, Takenaka K, Sugimachi K, Tsuneyoshi M. The significance of
stromal desmoplasia in intrahepatic cholangiocarcinoma: a special reference of
‘scirrhous-type’ and ‘nonscirrhous-type’ growth. Am J Surg Pathol 1999; 23: 892–902.

Kakar S, Aksoy S, Burgart LJ, Smyrk TC. Mucinous carcinoma of the colon: correlation of
loss of mismatch repair enzymes with clinicopathologic features and survival. Mod
Pathol 2004; 17: 696-700.

Kalluri R. EMT: when epithelial cells decide to become mesenchymal-like cells. J Clin
Invest 2009; 119: 1417-9.

Karoui M, Penna C, Amin-Hashem M, Mitry E, Benoist S, Franc B, Rougier P, Nordlinger
B. Influence of preoperative chemotherapy on the risk of major hepatectomy for
colorectal liver metastases. Ann Surg 2006; 243: 1-7.

Kazama S, Watanabe T, Ajioka Y, et al. Tumour budding at the deepest invasive margin
correlates with lymph node metastasis in submucosal colorectal cancer detected by
anticytokeratin antibody CAM5.2. Br J Cancer 2006; 94: 293–298.

Knijn N, de Ridder JAM, Punt CJA, et al. Histopathological evaluation of resected
colorectal cancer liver metastases: what should be done? Histopathology 2013; 63:
149-156.

Koike M, Yasui K, Torii A, Kodama S. Prognostic significance of entrapped liver cells in
hepatic metastases from colorectal cancer. Ann Surg 2000; 232: 653–657.

61

Kokudo N, Sato T, Seki M, Ohta H, Azekura K, Ueno M, et al. Hepatic lymph node
involvement in resected cases of liver metastases from colorectal cancer. Dis Colon
Rectum 1999; 42: 1285-1290.

Kondo T, Masuda H, Abe Y, Takayama T. Two subtypes in colorectal mucinous
carcinoma in relation to microsatellite instability. Hepatogastroenterology 2002; 49:
660-663.

Kopetz S, Chang GJ, Overman MJ, Eng C, Sargent DJ, Larson DW, et al. Improved
survival in metastatic colorectal cancer is associated with adoption of hepatic resection
and improved chemotherapy. J Clin Oncol 2009; 27: 3677–3683.

Korita PV, Wakai T, Shirai Y, Sakata J, Takizawa K, Cruz PV, et al. Intrahepatic lymphatic
invasion independently predicts poor survival and recurrences after hepatectomy in
patients with colorectal carcinoma liver metastases. Ann Surg Oncol 2007; 14: 34723480.

Kubo M, Sakamoto M, Fukushima N, Yachida S, Nakanishi Y, Shimoda T, et al. Less
aggressive features of colorectal cancer with liver metastases showing macroscopic
intrabiliary extension. Pathol Int 2002; 52: 514-518.

Kukk E, Lymboussaki A, Taira S, et al. VEGF-C receptor binding and pattern of
expression with VEGFR-3 suggests a role in lymphatic vascular development.
Development 1996; 122: 3829-3837.

Laurent C, Sa Cunha A, Rullier E, Smith D, Rullier A, Saric J. Impact of microscopic
hepatic lymph node involvement on survival after resection of colorectal liver
metastasis. J Am Coll Surg 2004; 198: 884-891.

62

Lee DW, Han SW, Lee HJ, Rhee YY, Bae JM, Cho NY, et al. Prognostic implication of
mucinous histology in colorectal cancer patients treated with adjuvant FOLFOX
chemotherapy. Br J Cancer 2013; 108: 1978-1984.

Leopoldo S, Lorena B, Cinzia A, Gabriella DC, Angela Luciana B, Renato C, et al. Two
subtypes of mucinous adenocarcinoma of the colorectum: clinicopathological and
genetic features. Ann Surg Oncol 2008; 15: 1429-1439.

Luis M, Tavares A, Carvalho LS, Lara-Santos L, Araújo A, de Mello RA. Personalizing
therapies for gastric cancer: molecular mechanisms and novel targeted therapies.
World J Gastroenterol 2013; 19: 6383-6397.

Lugli A, Karamitopoulou E, Zlobec I. Tumour budding: a promising parameter in
colorectal cancer. Br J Cancer 2012; 106: 1713-1717.

Lupinacci RM, Herman P, Coelho FC, Viana EF, D'Albuquerque LA, Cecconello I.
Diagnosis and impact of hilar lymph node micrometastases on the outcome of
resected colorectal liver metastasis. Hepatogastroenterology 2013; 60: 333-336.

Lupinacci RM, Mello ES, Coelho FF, Kruger JA, Perini MV, Pinheiro RS, Fonseca GM,
Cecconello I, Herman P. Prognostic implication of mucinous histology in resected
colorectal cancer liver metastases.
Surgery 2014; 155(6):1062-1068.

Lupinacci RM, Mello ES, Pinheiro RS, Marques G, Coelho FF, Kruger JA, Perini MV,
Herman P. Intrahepatic lymphatic invasion but not vascular invasion is a major
prognostic factor after resection of colorectal cancer liver metastases. World J Surg
2014; 38(8):2089-2096.

63

Makuuchi M, Thai BL, Takayasu K, Takayama T, Kosuge T, Gunvén P, Yamazaki S,
Hasegawa H, Ozaki H. Preoperative portal embolization to increase safety of major
hepatectomy for hilar bile duct carcinoma: a preliminary report. Surgery 1990;
107(5):521-527.

Maula SM, Luukkaa M, Grénman R, et al. Intratumoral lymphatics are essential for the
metastatic spread and prognosis in squamous cell carcinomas of the head and neck
region. Cancer Res 2003; 63: 1920-1926.

Maureen AR, David SKCV, Godellas Leslie HB, William HW. Intrabiliary growth of
metastatic colonic adenocarcinoma. Am J Surg Pathol 1997; 21: 1030–1036.

Messick CA, Sanchez J, Dejulius KL, Church JM, Kalady MF. Genetic and molecular
diversity of colon cancer hepatic metastases. Surgery 2009; 146: 227-231.

Millikan KW, Staren ED, Doolas A. Invasive therapy of metastatic colorectal cancer to
the liver. Surg Clin North Am 1997; 77: 27-48.

Minagawa M, Makuuchi M, Torzilli G, Takayama T, Kawasaki S, Kosuge T, et al.
Extension of the frontiers of surgical indications in the treatment of liver metastases
from colorectal cancer: long-term results. Ann Surg 2000; 231: 487–499.

Morodomi T, Isomoto H, Shirouzu K, et al. An index for estimating the probability of
lymph node metastasis in rectal cancers. Lymph node metastasis and the
histopathology of actively invasive regions of cancer. Cancer 1989; 63: 539–543.

Moszkowicz D, Cauchy F, Dokmak S, Belghiti J. Routine pedicular lymphadenectomy for
colorectal liver metastases. J Am Coll Surg 2012; 214: e39-45.

Muralidharan V, Nguyen L, Banting J, Christophi C. The prognosis significance of
lymphatics in colorectal liver metastases. HPB Surgery 2014; 2014:954604.

64

Nagashima I, Oka T, Hamada C, Naruse K, Osada T, Muto T. Histopathological
prognostic factors influencing long-term prognosis after surgical resection for hepatic
metastases from colorectal cancer. Am J Gastroenterol 1999; 94: 739-743

Nakajima T, Kondo Y, Miyazaki M, Okui K. A histologic study of 102 cases of
intrahepatic cholangiocarcinoma: histologic classification and modes of spreading.
Hum Pathol 1988; 19: 1228–1234.

Nakamura T, Mitomi H, Kikuchi S, Ohtani Y, Sato K. Evaluation of the usefulness of
tumor budding on the prediction of metastasis to the lung and liver after curative
excision of colorectal cancer. Hepatogastroenterology 2005; 52(65): 1432–1435.

Nanko M, Shimada H, Yamaoka H, Tanaka K, Masui H, Matsuo K,et al. Micrometastatic
colorectal cancer lesions in the liver. Surg Today 1998; 28: 707–713.

Nathanson SD, Kwon D, Kapke A, Alford SH, Chitale D. The role of lymph node
metastasis in the systemic dissemination of breast cancer. Ann Surg Oncol 2009; 16:
3396-3405.

Negri FV, Wotherspoon A, Cunningham D, Norman AR, Chong G, Ross PJ. Mucinous
histology predicts for reduced fluorouracil responsiveness and survival in advanced
colorectal cancer. Ann Oncol 2005; 16: 1305-1310.

Nuzzo G, Giuliante F, Ardito F, Vellone M, Giovannini I, Federico B, Vecchio FM.
Influence of surgical margin on type of recurrence after liver resection for colorectal
metastases: a single-center experience. Surgery 2008, 143:384-393.

65

Okano K, Yamamoto J, Kosuge T, Yamamoto S, Sakamoto M, Nakanishi Y, Hirohashi S.
Fibrous pseudocapsule of metastatic liver tumors from colorectal carcinoma.
Clinicopathologic study of 152 first resection cases. Cancer 2000; 89: 267-275.

Okano K, Yamamoto J, Moriya Y, Akasu T, Kosuge T, Sakamoto M, Hirohashi S.
Macroscopic intrabiliary growth of liver metastases from colorectal cancer. Surgery
1999; 126: 829–834.

Palmirotta R, De Marchis ML, Ludovici G, Leone B, Covello R, Conti S, et al. Mutational
analysis of gastrointestinal stromal tumors (GISTs): procedural approach for diagnostic
purposes. Cancer Genomics Proteomics 2013; 10: 115-123.

Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics 2002. CA Cancer J Clin
2005; 55:74–108.

Pawlik TM, Scoggins CR, Zorzi D, Abdalla EK, Andres A, Eng C, et al. Effect of surgical
margin status on survival and site of recurrence after hepatic resection for colorectal
metastases. Ann Surg 2005; 241: 715-722.

Pawlik TM, Schulick RD, Choti MA. Expanding criteria for resectability of colorectal liver
metastases. Oncologist 2008; 13: 51-64.

Pinheiro RS, Herman P, Lupinacci RM, Lai Q, Mello ES, Coelho FF, et al.. Tumor growth
pattern as predictor of colorectal liver metastasis recurrence. Am J Surg 2014; 207:
493-498.

Poultsides GA, Bao F, Servais EL, Hernandez-Boussard T, DeMatteo RP, Allen PJ, et al.
Pathologic response to preoperative chemotherapy in colorectal liver metastases:
fibrosis, not necrosis, predicts outcome. Ann Surg Oncol 2012; 19: 2797-2804.

66

Rajaganeshan R, Prasad R, Guillou PJ, Chalmers CR, Scott N, Sarkar R, et al. The
influence of invasive growth pattern and microvessel density on prognosis in colorectal
cancer and colorectal liver metastases. Br J Cancer 2007; 96: 1112-1117.

Rau C, Blanc B, Ronot M, Dokmak S, Aussilhou B, Faivre S, Vilgrain V, Paradis V, Belghiti
J. Neither preoperative computed tomography nor intra-operative examination can
predict metastatic lymph node in the hepatic pedicle in patients with colorectal liver
metastasis. Ann Surg Oncol 2012; 19: 163-168.

Rodgers MS, McCall JL. Surgery for colorectal liver metastases with hepatic lymph node
involvement: a systematic review. Br J Surg 2000; 87: 1142-1455.

Rosty C, Chazal M, Etienne MC, Letoublon C, Bourgeon A, Delpero JR, et al.
Determination of microsatellite instability, p53 and K-RAS mutations in hepatic
metastases from patients with colorectal cancer: relationship with response to 5fluorouracil and survival. Int J Cancer 2001; 95: 162-167.

Rubbia-Brandt L, Audard V, Sartoretti P, Roth AD, Brezault C, Le Charpentier M, et al.
Severe hepatic sinusoidal obstruction associated with oxaliplatin-based chemotherapy
in patients with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2004; 15: 460-466.

Saltz LB, Cox JV, Blanke C, Rosen LS, Fehrenbacher L, Moore MJ, et al. Irinotecan plus
fluoruracil and leucovorin for metastatic colorectal cancer. Irinotecan Study Group. N
Engl J Med 2000; 343: 905-914.

Sasaki A, Aramaki M, Kawano K, Yasuda K, Inomata M, Kitano S. Prognostic significance
of intrahepatic lymphatic invasion in patients with hepatic resection due to metastases
from colorectal carcinoma. Cancer 2002; 95: 105-111

67

Scheele J, Stangl R, Altendorf-Hofmann A, Gall FP. Indicators of prognosis after hepatic
resection for colorectal secondaries. Surgery 1991; 110: 13-29.

Scheele J, Stang R, Altendorf-Hofmann A, Paul M. Resection of colorectal liver
metastases. World J Surg 1995; 19: 59-71.

Shinto E, Jass JR, Tsuda H, et al. Differential prognostic significance of morphologic
invasive markers in colorectal cancer: tumor budding and cytoplasmic podia. Dis Colon
Rectum 2006; 49: 1422–1430.

Shirabe K, Takenaka K, Gion T, Fujiwara Y, Shimada M, Yanaga K, et al. Analysis of
prognostic risk factors in hepatic resection for metastatic colorectal carcinoma with
special reference to the surgical margin. Br J Surg 1997; 84: 1077–1080.

Silen W. Hepatic resection for metastases from colorectal carcinoma is of dubious
value. Arch Surg 1989; 124: 1021-1024.

Song GA, Deng G, Bell I, Kakar S, Sleisenger MH, Kim YS. Mucinous carcinomas of the
colorectum have distinct molecular genetic characteristics. Int J Oncol 2005; 26: 745750.

Stein A, Schmoll HJ. Systemic treatment of liver metastases from colorectal cancer.
Ther Adv Med Oncol 2013; 5: 193-203.

Sugiura T, Nagino M, Oda K, Ebata T, Nishio H, Arai T, Nimura Y. Hepatectomy for
colorectal liver metastases with macroscopic intrabiliary tumor growth. World J Surg
2006; 30: 1902-1908.

Sundar SS, Ganesan TS. Role of lymphangiogenesis in cancer. J Clin Oncol 2007; 25:
4298-4307.

68

Suzuki A, Togashi K, Nokubi M, et al. Evaluation of venous invasion by Elastica van
Gieson stain and tumor budding predicts local and distant metastases in patients with
T1 stage colorectal cancer. Am J Surg Pathol 2009; 33: 1601–1607.

Tanaka H, Deng G, Matsuzaki K, Kakar S, Kim GE, Miura S, et al. BRAF mutation, CpG
island methylator phenotype and microsatellite instability occur more frequently and
concordantly in mucinous than non-mucinous colorectal cancer. Int J Cancer 2006;
118: 2765-2771.

Tanaka K, Shimada H, Kubota K, et al. Effectiveness of prehepatectomy intra-arterial
chemotherapy for multiple bilobar colorectal cancer metastases to the liver: a
clinicopathologic study of peritumoral vasculobiliary invasion. Surgery 2005; 137: 156164.

Taylor M, Forster J, Langer B, Taylor BR, Greig PD, Mahut C. A study of prognostic
factors for hepatic resection for colorectal metastases. Am J Surg 1997; 173: 467-471.

Togo S, Nagano Y, Masui H, Tanaka K, Miura Y, Morioka D, et al. Two-stage
hepatectomy for multiple bilobular liver metastases from colorectal cancer.
Hepatogastroenterology 2005; 52: 913-919.

Ueno H, Murphy J, Jass JR, Mochizuki H, Talbot IC. Tumour 'budding' as an index to
estimate the potential of aggressiveness in rectal cancer. Histopathology 2002; 40:
127-132.

Vauthey JN, Pawlik TM, Ribero D, Wu TT, Zorzi D, Hoff PM, et al. Chemotherapy
regimen predicts steatohepatitis and an increase in 90-day mortality after surgery for
hepatic colorectal metastases. J Clin Oncol 2006; 24: 2065-2072.

69

Verhulst J, Ferdinande L, Demetter P, Ceelen W. Mucinous subtype as prognostic factor
in colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. J Clin Pathol 2012; 65: 381388.

Vermaat JS, Nijman IJ, Koudijs MJ, Gerritse FL, Scherer SJ, Mokry M, et al. Primary
colorectal cancers and their subsequent hepatic metastases are genetically different:
implications for selection of patients for targeted treatment. Clin Cancer Res 2012; 18:
688-699.

Viana EF, Herman P, Siqueira SC, Taka T, Carvalho P, Coelho FF, et al.
Lymphadenectomy in colorectal cancer liver metastases resection: Incidence of hilar
lymph nodes micrometastases. J Surg Oncol 2009; 100: 534-537.

von Roon AC, Reese G, Teare J, Constantinides V, Darzi AW, Tekkis PP. The risk of
cancer in patients with Crohn’s disease. Dis Colon Rectum 2007; 50: 839–55.

Wagner JS, Adson MA, Van Heerden JA, Adson MH, Ilstrup DM. The natural history of
hepatic metastases from colorrectal cancer: a comparison with resective treatment.
Ann Surg 1984; 199: 502-508.

Wakai T, Shirai Y, Sakata J, Valera VA, Korita PV, Akazawa K, et al. Appraisal of 1 cm
hepatectomy margins for intrahepatic micrometastases in patients with colorectal
carcinoma liver metastasis. Ann Surg Oncol 2008, 15: 2472-2481.

Wang LM, Kevans D, Mulcahy H, O’Sullivan J, Fennelly D, Hyland J, O’Donoghue D,
Sheahan K. Tumor budding is a strong and reproducible prognostic marker in T3N0
colorectal cancer. Am J Surg Pathol 2009; 33(1): 134–141.

70

Wareen RS, Yuan H, Matli MR, et al. Regulation by vascular endothelial growth factor
of human colon cancer tumorigenesis in a mouse model of experimental liver
metastasis. J Clin Invest 1995; 4: 1789-1797

Wilson SM, Adson MA. Surgical treatment of hepatic metastases from colorectal
cancers. Arch Surg 1976; 111: 330-334.

Witte MH, Dellinger MT, McDonald DM, Nathanson SD, Boccardo FM, Campisi CC, et
al. Lymphangiogenesis and hemangiogenesis: potential targets for therapy. J Surg
Oncol 2011; 103: 489-500.

Wood CB, Gillis CR, Blumgart LH. A retrospective study of the natural history of
patients with liver metastases from colorectal cancer. Clin Oncol 1976; 2: 285-288.

Yamaguchi J, Komuta K, Matsuzaki S, Okudaira S, Fujioka H, Kanematsu T. Mode of
infiltrative growth of colorectal liver metastases is a useful predictor of recurrence
after hepatic resection. World J Surg 2002; 26: 1122-1125.

Yamamoto J, Sugihara K, Kosuge T, Takayama T, Shimada K, Yamasaki S, et al.
Pathologic support for limited hepatectomy in the treatment of liver metastases from
colorectal cancer. Ann Surg 1995; 221: 74-78.

Yamamoto J, Shimada K, Kosuge T, et al. Factors influencing survival of patients
undergoing hepatectomy for colorectal metastases. Br J Surg 1999; 86: 332-337.

Yasui K, Hirai T, Kato T, Torii A, Uesaka K, Morimoto T, et al. A new macroscopic
classification predicts prognosis for patient with liver metastases from colorectal
cancer. Ann Surg 1997; 226:582–586.

71

Yokoyama N, Shirai Y, Ajioka Y, Nagakura S, Suda T, Hatakeyama K.
Immunohistochemically detected hepatic micrometastases predict a high risk of
intrahepatic recurrence after resection of colorectal carcinoma liver metastases.
Cancer 2002; 94: 1642-1647.

You JF, Hsieh LL, Changchien CR, Chen JS, Chen JR, Chiang JM, et al. Inverse effects of
mucin on survival of matched hereditary nonpolyposis colorectal cancer and sporadic
colorectal cancer patients. Clin Cancer Res 2006; 12: 4244-4250.

Younes M, Katikaneni PR, Lechago J. The value of the preoperative mucosal biopsy in
the diagnosis of colorectal mucinous adenocarcinoma. Cancer 1993; 72: 3588-3592.

Yusra, Semba S, Yokozaki H. Biological significance of tumor budding at the invasive
front of human colorectal carcinoma cells. Int J Oncol 2012; 41: 201-210.

Zakaria S, Donohue JH, Que FG, Farnell MB, Schleck CD, Ilstrup DM, Nagorney DM.
Hepatic resection for colorectal metastases: value for risk scoring systems? Ann Surg
2007; 246: 183-191.

Zhang H, Evertsson S, Sun X. Clinicopathological and genetic characteristics of
mucinous carcinomas in the colorectum. Int J Oncol 1999; 14: 1057-1061.

Zhong C, Li K, Bi J, Wang B. The benefit of adjuvant chemotherapy for resectable
colorectal cancer liver metastases. Int J Colorectal Dis 2013; 28: 1455-1456.

Apêndices

Intrahepatic Lymphatic Invasion but not Vascular Invasion is a Major Prognostic
Factor after Resection of Colorectal Cancer Liver Metastases. (World J Surg 2014)

Prognostic implication of mucinous histology in resected colorectal cancer liver
metastases. (Surgery 2014)

Lymphatic drainage of the liver and its implications in the management of colorectal
cancer liver metastases management. Review (Updates in Surgery 2014)

World J Surg (2014) 38:2089–2096
DOI 10.1007/s00268-014-2511-5

Intrahepatic Lymphatic Invasion but not Vascular Invasion
is a Major Prognostic Factor after Resection of Colorectal Cancer
Liver Metastases
Renato Micelli Lupinacci • Evandro Sobrosa Mello • Rafael S. Pinheiro •
Gilton Marques • Fabrı́cio Ferreira Coelho • Jaime Arthur Pirolla Kruger
Marcos Vinı́cius Perini • Paulo Herman

•

Published online: 25 March 2014
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Abstract
Background Despite advances in diagnosis and surgical
strategies, up to 70 % of patients will develop recurrence of
the disease after resection of colorectal cancer liver
metastases (CRCLM). The purpose of our study was to
determine the frequency of four different mechanisms of
intrahepatic dissemination, and to evaluate the impact of
each mechanism on patient outcomes.
Methods The medical records of 118 patients who
underwent a first resection of CRCLM during the period
between 2000 and 2010 were reviewed. Clinicopathologic
variables and outcome parameters were examined. Resected specimens were submitted to routine histological
evaluation, and immunohistochemical staining with D2-40
(lymphatic vessels), CD34 (blood vessels), CK-7 (biliary
epithelium), and CK-20 (CRC cells).
Results The mean follow-up after resection was
38 months. Tumor recurrence was observed in 76 patients,
with a median interval of 13 months after resection.
Overall survival and disease-free survival (DFS) rates after
hepatectomy were 62 and 56 %, and 26 and 24 % at 3 and
5 years, respectively. Intrahepatic microscopic invasion
included portal venous in 49 patients, sinusoidal in 43
patients, biliary in 20 patients, and lymphatic in 33
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patients. Intra-hepatic lymphatic invasion was the only
mechanism of dissemination independently associated with
the risk of hepatic recurrence (odds ratio 2.75) and shorter
DFS (p = 0.006).
Conclusion Intrahepatic lymphatic invasion is a significant prognostic factor. Other mechanisms of invasion,
although frequently observed, are not related to recurrence
or survival, suggesting that the lymphatic system is the
main route for dissemination of CRCLM. Furthermore,
immunohistochemical detection of intrahepatic lymphatic
invasion might be of value in clinical practice.

Introduction
The liver is the most common site of distant metastases in
patients with colorectal cancer (CRC). Surgery represents
the basis for curative treatment of CRC liver metastases
(CRCLM), with long-term survival rates ranging from 36
to 58 % and from 23 to 36 % at 5 and 10 years, respectively [1–6]. Despite advances in diagnosis, staging, and
surgical strategies, 60–70 % of patients will develop
recurrence of the disease, even after R0 resection of
CRCLM [6, 7].
In the last few years, the aim of many studies has been to
identify biomarkers capable of stratifying CRCLM into
prognostic groups. Hereupon, reassessing histomorphological features related to different mechanisms of intrahepatic tumor spread can be of potential clinical value.
The presence of lymphovascular invasion has been
shown to be an independent adverse prognostic factor for
early recurrence, disease-free survival (DFS), and overall
survival (OS) after resection of CRC [8, 9]. Moreover, in
stage II patients, it is taken into account when determining
if adjuvant therapy should be started.
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Fabrıcio Ferreira Coelho, MD, PhD,a Jaime Arthur Pirolla Kruger, MD,a
Marcos Vinıcius Perini, MD, PhD,a Rafael S. Pinheiro, MD,a Gilton Marques Fonseca, MD,a
Ivan Cecconello, MD, PhD,a and Paulo Herman, MD, PhD,a S~
a o Paulo, Brazil, and Paris, France

Background. Colorectal mucinous adenocarcinoma (MAC) is a subtype of colorectal adenocarcinoma
with prominent mucin production associated with proximal location of tumor, advanced stage at
diagnosis, microsatellite instability, and BRAF mutation. The prognostic implication of MAC in
colorectal cancer liver metastases (CRCLM) is unknown. The purpose of our study was to determine the
frequency and elucidate the prognostic implication of mucinous histology in CRCLM.
Methods. The medical records of 118 patients who underwent CRCLM resection between 2000 and
2010 were reviewed. Clinicopathologic variables and outcome parameters were examined. Resected
specimens were submitted to routine histologic evaluation. Patients were grouped according to the
metastasis mucinous content: >50%, MAC; <50%, adenocarcinoma with intermediated mucinous
component (AIM); and without any mucinous component, non-MAC (NMA).
Results. Mean follow-up after resection was 37 months. Tumor recurrence was observed in 75% of
patients. Overall survival and disease-free survival rates after hepatectomy were 61%, 56%, and 26%,
24% at 3 and 5 years, respectively. Tumors with mucinous component (AIM and MAC) were related to
proximal location of the primary tumor and were more frequently observed in females. Multivariate
analysis revealed that MAC was an independent negative prognostic factor (hazard ratio, 3.13; 95%
CI, 1.30–6.68; P = .011) compared with non-MAC (NMA and AIM).
Conclusion. MAC has an adverse prognostic impact compared with NMA, which may influence
therapeutic strategy raising an important subject for discussion and future investigation. (Surgery
2014;155:1062-8.)
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THE LIVER is the most common site of distant metastases in patients with colorectal cancer. Surgery represents the basis for curative treatment of colorectal
cancer liver metastases (CRCLM) with long-term
survival rates ranging from 36% to 58% and from
23% to 36% at 5 and 10 years, respectively.1-6 Despite
the advances on diagnosis, staging and surgical strategies, 60–70% of patients will develop recurrence
of the disease even after R0 resection of CRCLM.6,7
Colorectal mucinous adenocarcinoma (MAC) is
a subtype of colorectal adenocarcinoma with
prominent mucin production. In the World
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Health Organization classification, MAC is defined
as an adenocarcinoma in which >50% of the
lesion is composed of pools of extracellular
mucin.8 A tumor with <50% of the lesion
composed of mucin is categorized as having
mucinous component. MAC is associated with
proximal location of tumor, advanced stage at diagnosis, microsatellite instability, and BRAF mutation
compared with non-MAC.9-13 A recent metaanalysis showed an increased hazard of death for
patients with mucinous histology.14 Moreover,
MAC have been reported to be associated with
poor response and lower survival after chemotherapy, whether in the adjuvant setting for stage
II and III patients or in the palliative treatment
setting for advanced colorectal cancer patients.15-17
Few studies report mucinous histology when
typifying CRCLM, and the prognostic implication
of mucinous histology in resected CRCLM remains
unclear.18,19
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Abstract The liver is the most common site of distant
metastases in patients with colorectal cancer. Surgery
represents the mainstream for curative treatment of colorectal cancer liver metastases (CRCLM) with long-term
survival up to 58 and 36 % at 5 and 10 years, respectively.
Despite advances on diagnosis, staging and surgical strategies, 60–70 % of patients will develop recurrence of the
disease even after R0 resection of CRCLM. Tumor staging,
prognosis, and therapeutic approaches for cancer are most
often based on the extent of involvement of regional lymph
nodes (LNs) and, to a lesser extent, on the invasion of
regional lymphatic vessels draining the primary tumor. For
CRCLM, the presence of intra hepatic lymphatic and blood
vascular dissemination has been associated with an
increased risk of intra hepatic recurrence, poorer diseasefree and overall survival after liver resection. Also, several
studies have reviewed the role of surgery in the patient with
concomitant CRCLM and liver pedicle LN metastasis.
Although pedicle LN involvement is related to worst survival rates, it does not differentiate patients that will
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relapse from those that will not. This review aims to briefly
describe the anatomy of the liver’s lymphatic drainage, the
incidence of intrahepatic lymphatic invasion and hilar
lymph node involvement, as well as their clinical impact in
CRCLM. A better understanding of the role of liver lymphatic metastasis might, in the near future, impact the
strategy of systemic therapies after liver resection as for
primary colorectal tumors.
Keywords Colorectal cancer  Lymphatic metastasis 
Hepatectomy  Lymphadenectomy

Introduction
In patients with colorectal cancer, the liver is the most
common site of distant metastases. Surgery represents the
basis for curative treatment of colorectal cancer liver
metastases (CRCLM) with long-term survival ranging from
36 to 58 % and from 23 to 36 % at 5 and 10 years,
respectively [1–7]. Technical improvements and preoperative chemotherapy have improved resectability rates and
allowed an expansion of indications to include patients
with large, multiple, or bilobar lesions [8–13] with low
postoperative morbidity and mortality rates [10, 11]. Several clinical and pathological predictive factors for survival
after hepatic resection have been identified. These factors
include features of the primary tumor such as pT or pN
stage, preoperative level of carcino-embryonic antigen
(CEA), and the interval between the diagnosis of the primary and the metastatic lesions. Characteristics of liver
metastases such as number of lesions, size, and location
have also been identified as prognostic factors [14–16].
However, despite advances on diagnosis, staging and surgical strategies, 60–70 % of patients will develop
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