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ABREVIATURAS

ACTH Hormônio adrenocorticotrófico

ATP Trifosfato de adenosina

ALP Fosfatase alcalina

CEA Antigeno carcinoembrionário

CK Creatina-quinase

BB Fração isoenzimática 1 da creatina-quinase

Fração isoenzimática 2 da creatina-quinaseMB

MM Fração isoenzimática 3 da creatina-quinase

CKBl Sub-unidade B inativada da creatina-quinase

CK "não-Mil Fração isoenzimática da creatina-quinase resis-

tente à inibição por anticorpos anti-CK M.

Creatina-quinase macromolecular, tipo 1

Creatina-quinase macromolecular, tipo 2

Imunoglobulina do tipo A

Imunoglobulina do tipo G

Lactato-desidrogenase

Nicotinamida adenina dinucleotideo

Enolase neuro-especifica

Unidades por grama de proteinas do tecido

Estas abreviaturas serao convenientemente empre-

gadas em toda a extensão do trabalho.

Macro CK-l

Macro CK-2

IgA

IgG

LD

LDl

LD2

LD3

LD4

LDS

LD6

NAD

NSE

U/G

Observação:

Fração isoenzimática 1 da lactato-desidrogenase

Fração isoenzimática 2 da lactato-desidrogenase

Fração isoenzimática 3 da lactato-desidrogenase

Fração isoenzimática 4 da lactato-desidrogenase

Fração isoenzimática S da lactato-desidrogenase

Fração isoenzimática 6 da lactato-desidrogenase
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1. INTRODUÇÃO

As primeiras observações a respeito de alterações metabó-

licas em tecidos neoplásicos foram descritas por WARBURGl12 e da-

tam de 1928. Este investigador constatou que havia maior grau de

glicólise anaeróbica em células de origem tumoral, comprovado por

aumento do teor de lactato.

,.,-')

Em 1954, GREENSTEIN 0- verificou que células neoplásicas

apresentavam padrões enzimáticos distintos daquele encontrado em ce

lulas normais.

Estudos posteriores demonstraram que as células cancero-

sas podem apresentar disturbios metabólicos, caracterizados por al-

terações de atividades enzimáticas e isoenzimáticas, devido às modi

- - - , 4 81
ficaçoes na expressao ou regulaçao do genoma dessas celulas ' - .

Na tentativa de elucidar o mecanismo da oncogênese, al-

guns investigadores êstudaram as alterações enzimáticas em células

obtidas de hepatomas induzidos experimentalmente. Esses estudos de-

monstraram que o tecido tumoral hepático pode produzir perfis enzi-

maticos e isoenzimáticos característicos e, sobretudo, semelhantes

àqueles observados no fígado feta14.23,88. Essa característica

da célula cancerosa hepática tem sido observada em outros tipos ce-

lulares neoplásicos e é, provavelmente, resultante de alterações na

expressão dos genes durante o processo de divisão e dlferenciação

celulares 4,26,32,76

Foi demonstrado que as alterações de atividades enzimáti-

cas e isoenzimáticas nos diversos tecidos neoplásicos podem ter co~

relação com o crescimento tumoral e o grau histológico de maligni-
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dade 33,56,92

A partir das investigações realizadas por WARBURG

113, o estudo das enzimas em cancerologia foi intensificado.

112,

Ini-

cialmente, estudaram-se as enzimas envolvidas na glicólise, tais c~

mo as isomerases, desidrogenases e transferases, e posteriormente,

enzimas pertencentes a outras vias metabólicas.

A L-LACTATO: NAD-OXIDORREDUTASE - E.C. 1.1.1.27 (Lacta-

to-desidrogenase, LD) é uma enzima chave no metabolismo glicidico e

encontra-se largamente 'distribuida nos tecidos e fluidos biológicos

do organismo. Essa enzima tem sido objeto de inúmeras investiga-

ções, nas quais se atribuem alterações de sua atividade a varios

processos patológicos, tais como enfermidades cardiacàs, muscula-

." , 67.70,118,119
res, hemo1iticas, hepaticas, renais e neoplasicas. .

JURGA e Cols.43 detectaram um aumento da atividade seri-

ca da lactato-desidrogenase (LD) em pacientes com diferentes tipos

de neoplasias, correlacionando-o com estados clínicos avançados. Es

sa alteração de atividade da LD tem sido atribuída a um aumento de

síntese produzida pelo tumor, refletindo o grau de infiltração tec~

dual e a presença de nódulos metast~ticos hep~ticos 31,75,89.9°.

BOSL e cols.6 observaram elevação dos níveis sericos da

LD em 62% dos pacientes com tumores testiculares.

PIRICK ~ cols.79, estudando pacientes com tumores
,

mama-

rios e submetidas a mastectomia, constataram que os níveis elevados

da LD sérica correlacionavam-se com a presença de met~stases e com

o aumento dos niveis séricos de antígeno carcino-embrion~rio (CEA)

e de fosfatase alcalina (ALP).

Num estudo realizado em pacientes portadoras de neopla-
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sias de ovario e útero, KIKUCHI e cols.54 demonstraram elevação da

atividade da LD total no soro de 53,1% das pacientes.

ARONEY e cols}- , estudando uma série de biomarcadores em

carcinomas pulmonares, tais como CEA, hormônio adrenocorticotrófico

(ACTH), enolase neuroespecifica (NSE) e LD, verificaram que os ni-

veis desses marcadores apresentavam correlação significativa com o

estágio da doença.

A atividade da LD pode estar elevada nos liquidos pleural

e peritoneal em comparação com a atividade serica,em pacientes pOE

tadores de tumores pulmonares 7.89.1~8.

No soro humano, podemos observar cinco formas isoenzima-

ticas da LD denominadas LD1' LD2' LD3' LD4 e LD5 em função de

mobilidades eletroforéticas 37.70,77,119. Cada isoenzima é

suas

com-

posta por quatro sub-unidades que podem ser do tipo "H" ou "M" e cu

ja sintese é controlada por genes isolados. As cinco isoenzimas re-

presentam combinações desses monômeros: LDl (H4)' LD2 (H3M), LD3

"

(H2M2)' LD4 (HM3) e LD5 (M4)' Cada sub-unidade confere ao tetrâmero

propriedades catali ticas, fisicas e imunológicas diferentes 37, TO ,
118

A composição isoenzimática da LD no soro pode apresentar

alterações caracteristicas em vários estados neoplásicos e frequen-

temente reflete o padrão presente no tecido neoplásico 19,23,60, 6&
80 -

Muitos neoplasmas apresentam, predominantemente, um aume~

to da atividade da isoenzima LD5' Essa caracteristica tem sido aco~

panhada por uma elevada relação LD5/LDl nos tecidos neoplásicos, so
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bretudo quando comparada com aquelas de tecidos tumorais benignos

ou tecidos normais do mesmo órgão 77,91,119. O aumento da ativida-

de da LD5 e da relação LD5/LDl tem sido bem caracterizado em neo-

plasias do trato gastro-intestinal, geni tal e pulmonar --:60,_:84;92,

101,117

PROCHÃZKA e cols:83, estudando o perfil isoenzim~tico da

LD em mucosa gastrica normal e com gastrite, úlcera péptica ou car

cinoma g~strico, constataram predominância das isoenzimas LD4
e

LD5 em mucosa com gastrite, úlcera péptica e acentuadamente em ca~

cinoma- g~strico. Num estudo similar, MATE e cols.69 observaram va-

lores da LDS aumentados em tecido da margem de ressecção gastrica

(peritumoral) e, ~0tadamente, em tecido tumoral em relação ao teci

do g~strico normal de indiv1duos sadios.

Estudando padrões isoenzim~ticos da LD em pacientes com

adenocarcinoma de colon, CARDA-ABELLA e cols.12 verificaram eleva-

ção da atividade da LD5 nas mucosas de colon neopl~sicas quando

comparada com pólipos adenomatosos benignos e mucosa colônica nor-

mal.

Tem sido descrita uma isoenzima da LD que apresenta pro-

priedades f1sico-qu1micas distintas das outras isoenzimas da LD

conhecidas. Possui menor mobilidade eletroforética e maior estabi-

lidade ao calor que a LD5 e contém sub-unidade do tipo "M" em

constituição qu1mica13,52. Esta isoenzima foi denominada LD6

sua

e

não se trata de um complexo entre a LD5 e imunoglobulinas; contu-

do, pode representar um po11mero ou agregado da LD5' A LD6 tem si-

do detectada no soro- e em tecido hep~tico e muscular de pacientes

hospitalizados em estado grave apresentado acidose, hipotensão

septicemia25.52,lOO.

e
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Paralelamente aos estudos da LD, outras enzimas tornaram-

se objeto de investigaç~o em oncologia. Aquelas que apresentaram

correlaç~o significativa com estados neoplásicos foram

marcadores tumorais4,49,53,54,57,78,90,94,127.

denominadas

Nos últimos

vinte anos, a ATP:CREATINA~FOSFOTRANSFERASE-E.C. 2.7.3.2 (Creatina-

quinase, CK) tem sido amplamente estudada no campo da cancerologia.

Esta enzima está largamente distribulda no organismo humano. Encon-

tra-se no citoplasma de células da maioria dos tecidos e, comprova-
w

damente nas mitocôndrias das células do miocárdio, cérebro e flga-

do 95 , 1 ° 3 , 11 °

A creatina-quinase (CK) possui uma estrutura dimérica de-

.vido a associaç~o de dois tipos de cadeias polipeptldicas distin-

tas, "M" e "B", resultando nas isoenzimas BB (C~l)' MB (CK;2) e

(CK )14,28,59,97,105,1083 .

MM

Os nlveis de CK e a proporç~o relativa de suas formas isoen

zimaticas modificam-se durante o desenvolvimento e diferenciaç~o em

brionários e mostram variaç~o considerável de órg~o para órg~o

42,59,103

21,

A isoenzima CK MM encontra-se predominantemente no múscu-

10 esquelético, cujo teor representa aproximadamente 97% da ativi-

dade da CK total, enquanto a isoenzima CK MB predomina no músculo

miocárdio com atividade de 30 a 40% da atividade da CK total. Já a

CK BB tem sido demonstrada em uma grande variedade de órg~os, tais

como, cérebro, tiróide, pulm~o, estômago, intestino, baço, rim, be-

xiga urinaria, próstata, útero e placenta21,28,31,42,50,95,96, 105,

110,115

O soro de individuos sadios apresenta maior proporç~o re-

lativa de CK MM, de 94 a 98%, sendo que CK MB representa 5%. A CK
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BB ocorre em quantidades minimas, O a 1%, sendo dificilmente detec-

t~vel pelos m~todos usuais 28,59.95.97,103.

Muitos investigadores têm descrito alterações do padrao

isoenzim~tico s~rico da CK em v~rios estados neopl~sicos 16.17.

28,38,41,62,101,107,108,111~

2~~

A atividade da isoenzima CK MB apresentou-se elevada no

soro de individuos que sofreram ressecção prost~tica e também em p~
. t . I 30,55

Clen es com carClnpma pu monar .

A presença de atividade significativa da CK BB foi demon~

trada por COOLEN e PRAGAY 16, em 1976, no soro de pacientes porta-

dores de carcinomas pulmonares. A isoenzima foi tamb~m constatada

em homogenato de tumor primario, em algumas lesões metast~ticas he-

paticas e em gânglios linf~ticos. Nesse mesmo ano, LEDERER e GERS-

TREIN62 detectaram aumento da atividade sérica da CK BB em um pa-

ciente com adenocarcinoma g~strico metast~tico. A atividade da CK

total estava normal e a CK BB correspondeu a 80% da atividade to-

tal.

HOAG e cols. 38 , em 1978, realizaram um amplo estudo so-

bre o perfil isoenzim~tico s~rico da CK em p~cientes com diferen-

tes tipos de neoplasias. Nesse estudo os autores verificaram que a

atividade serica da isoenzima CK BB apresentava-se elevada nos

sos de adenocarcinoma g~strico, prost~tico e pulmonar, o que

ca-

foi

confirmado em outros estudosl,24,27.39,sn,78,94,127 No ano

seguinte, ZWEIG e cols. 126 realizaram um estudo semelhante empre-

gando um m~todo de radioimunoensaio para a detecção de CK BB. Os ni

veis sericos da isoenzima cor relacionaram-se com o est~gio da doen-

ça e com a evolução de processos metast~ticos.
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Estudando pacientes com adenocarcinomas gástricos, BURLI-

NA e cols.8 observaram aumento na atividade sérica da CK BB, o que

não ocorreu em pacientes com displasias de estômago.

Recentemente, BURNAM e SHELL~ propuseram uma modificação

no método de determinação da CK BB por radioimunoensaio, utilizan-

do o monômero B inativado para produzir o anticorpo anti-CK Bl. Ut~

lizando esse método, BURNAM e cols.l0', demonstraram aumento signi-

ficativo nos niveis sericos de CK Bl em pacientes com adenocarcino-

ma gástrico, pulmonar, prostático e colorretal.

Alguns autores têm descrito formas variantes da CK que

apresentam propriedades fisico-químicas e imunológicas

das três isoenzimas comumente detectáveis. Essas formas

distintas

atipicas,

denominadas macro CK devido ao seu elevado peso molecular, parecem

estar associadas a neoplasias amplamente disseminadas e, em geral,

estão presentes no plasma de pacientes em estado grave" 33,49,58,64,

72,74,97,120,121

A primeira forma de CK macromolecular evidenciada, apre-

sentando mobilidade eletroforética entre CK MB e CK MM, foi denomi-

nada macro CK, tipo 1 (macro CK-l) e resulta da associação da isoe~

zima CK BB com imunoglobulinas 5,20,59,65,66,71,98,109,114,123

Frequentemente essa forma atipica contem CK BB como com-

ponente isoenzimático e, eventualmente, têm sido demonstrados

pJexos CK MM-Imunoglobulinas 28,44,45,82,124.

com-

A imunoglobulina

presente nessa macro CK comumente é do tipo Ig G e, raramente,

.
d b t . I -1.5.121,124

Sl o o servada a do lpO g A ~ .

tem
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Outra forma atlpica da CK, a macro CK, tipo 2 (macro CK-2)

é de origem mitocondrial e não se comporta como um complexo entre

isoenzima da CK e imunoglobulinas 20,28,36,40,47,48,51,65,120,121

A macro CK-2 pode ocorrer na forma dimérica, com massa mo-

lecular semelhante à das isoenzimas citoplasmáticas (CK MM, CK MB e

CK BB), de aproximadamente 80.000 daI tons, ou na forma de agregados

oligoméricos de elevada massa molecular com aproximadamente

daI tons. Apresenta, também, maior energia de ativação que a

350.000

macro

CK-I e que as isoenzimas citoplasmáticas 46,59,98.

Essas formas atlpicas da CK têm ocorrido em pacientes com

diversas patologias graves e, sobretudo, com.neoplasias 44,47,48, 4~

63,68,72,87,101,107,121,123,124.

45KANEMITSU e cols. demonstrarama macro CK-I (complexo

CK-Ig G e complexo CK-Ig A/Beta-lipoproteina) e a macro CK-2 no soro

de um paciente com carcinoma de colon no estágio terminal.

A macro CK-2 foi observada no soro de um paciente com car-

cinoma gástrico que apresentou coagulação intravascular dissemina-

da73

KOVEN e cols.57 encontraram a macro CK-2 no soro de pacie~

tes com neoplasias gastro-intestinais o que não ocorreu nos que apr~

sentavam outros tipos de patologias.

Estudando pacientes hospitalizados, STEIN e cols.99 cons-.

tataram a presença da macro CK-2 no soro de indivlduos com tumores

malignos e cirrose hepática. Em alguns casos houve regressão da doen .

ça e desaparecimento da CK atlpica sérica. Num estudo similar, GROB-

BEL e cols.34 detectaram essa macro CK em pacientes portadores de tu

mores de colon, flgado, próstata, pulmão e mama.
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Como podemos observar, o estudo dos padrões enzimáticos e

isoenzimáticos dos tecidos neoplásicos, particularmente naqueles do

trato gastro-intestinal, tem possibilitado a caracterização de alte

rações metabólicas nesses tecidos.
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2. PROPOSIÇÃO

em indivlduos com v~rios tipos de neop1asias, tem permitido estabe-

lecer correlações entre as atividades enzim~ticas nos tecidos

pl~sicos'e aquelas presentes na corrente circulatória.

neo-

Com a finalidade de contribuir para a caracterização e mo

nitoração das neop1asias g~stricas, realizamos estudos sobre as ati

vidades enzim~ticas e isoenzim~ticas da creatina-quinase (CK) e da

lactato-desidrogenase (LD) no soro de pacientes com adenocarcinoma

gástrico, submetidos a tratamento cirúrgico, corre1acionando-as com

as respectivas atividades nos tecidos g~stricos neoplásico e da mar

gem de ressecção.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Casuistica

3.1.1 Grupo de estudo:

O grupo de estudo foi constituido por 7 homens e 6 mulhe-

res, com idade de 34 a 75 anos, portadores de adenocarcinoma gástr~

co, internados no Hospital A. C. Camargo da Fundação Antonio Pruden

te e submetidos a tratamento cirúrgico. O diagnóstico de cada pa-

ciente foi realizado mediante exame clinico, radiológico, ultrasso-

nográfico, endoscópico e histopatológico. Os dados individuais dos

pacientes encontram-se relacionados nos quadros I e 11.

Durante o periodo da hospitalização, colheram-se amostras

de sangue dos pacientes, antes e após a ressecção gástrica, confor-

me o esquema a seguir:

Obtiveram-se, também, amostras do tecido gástrico neoplá-

sico e da margem de ressecção.

3.1.2 Grupo controle:

Para avaliar as alterações de atividades enzimaticas e

isoenzimáticas sericas da creatina-quinase e lact~to-desidrogenase

do pré-operatório consideramos, como grupo controle, os valores de

refer~ncia observados na literatura2,29,70,95,102,122

l amostra: 24 hs. antes da cirurgia (pré-operatório)

2
'

( 12 pós-operatório)amostra: 24 hs. apos a cirurgia
,

( 22 pós-operatório)3 amostra: 48 hs. apos a cirurgia
,

(42 pós-operatório). 4 amostra: 96 hs. apos a cirurgia

,
( 62 pós-operatório)5 amostra: 144 hs. apos a cirurgia
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Quadro I: Dados cllnicos dos indivlduos que constitulram o grupo de

estudo.

NQ
amostra

Paciente
Idade
~no~

Sexo Estágio
cllnico

Classificação
T.M.N.*

* Classificação de neoplasias proposta pela "UNION .LNTERNATJ:0i~ALE

CONTRE LE CANCER (UICC)" 15

**Presença de metástase em esôfago.

1 S.D.A. 75 Feminino I T2NOMO

2 B.P. 69 Feminino I T2NOMO

3 R.F.S. 50 Masculino 11 T3NOMO

4 T.T.G. 55 Feminino 111 T3N1MO

5 M.M.M. 66 Feminino 111 T3N1MO

6 J.F .B. 69 Masculino 111.
T3N1MO

7 J .C. O. 34 Masculino 111
T 3N 2MO.

8 E.C.M.M. 62 Feminino 111 T3N1MO

9 J.V.C. 67 Masculino 111 T3N2MO

10 R.B.B. 67 Feminino 111 T3N2MO

11 C.J.S. 60 Feminino 111 T3N2MO

12 S.B. 63 Masculino 111
T3N2MQ

13 B.G.S. 72 Masculino IV
T3N2Ml**
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Quadro 11: Dados relativos ao diagnostico histopatológiCO e ao ta-

manho do tumor dos indivlduos estudados.

NQ Diagnóstico

histopatológico

T amanho do

tumor (cm)amostra

Adenocarcinoma tubular

1 . bem diferenciado 4,Ox4,Ox2,5

2 . bem diferenciado 6,Ox3,Ox2,5

3 . moderadamente diferenciado l5,Ox12,Ox5,0

4 . moderadamente diferenciado 11,Ox5,Ox4,3

5 . moderadamente diferenciado 8,Ox6,Ox4,0

6 . moderadamente diferenciado 6,Ox3,Ox2,0

7 . moderadamente diferenciado 9,Ox5,Ox2,0

9

4,Ox2,5xl,58

9,Ox6,OxO,5

10 6,Ox4,Ox2,0

11 . pouco diferenciado 5,Ox4,Ox3,5

12 . pouco diferenciado 5,Ox4,Ox3,0

13 Adenocarcinoma mucossecretor 7,Ox6,Ox3,0

. pouco diferenciado

. pouco diferenciado

. pouco diferenciado
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3.2 Colheita dos materiais

3.2.1. Amostras de sangue:

Essas amostras foram colhidas por punção venosa, sem uso

de anticoagulante, centrifugadas, e os soros obtidos foram

dos até 3 horas após a colheita.

analisa-

3.2.2 Amostras de tecido gástrico:

As amostras de tecido gástrico neoplásico e da margem de

ressecção foram obtidas durante a gastrectomia e divididas em três

fragmentos, dos quais, dois foram submetidos ao exame histopatológi-

co e o restante foi imediatamente refrigerado e processado segundo o

método descrito no item 3.3.1.

3.3 Métodos

3.3.1 Processamento das amostras de tecido gástrico:

1) 0,5 g de tecido gástrico foram homogeneizados em uma so

lução de sacarose 0,25 M, por 30 minutos, em banho de

gelo. Para tal, utilizou-se um homogeneizador tipo NSE-

llR (Potter-Elvejhyn) da A. H. Thomas, C.O. (E.V.A.).

2) Os homogenatos foram centrifugados a 3000 rpm, por 15

minutos, à temper-atura' de 4°C.

3) No sobrenadante foram determinadas as atividades enzima

ticas totais e isoenzimáticas da CK e da LD e o teor de

proteinas totais.
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3.3.2 Determinação das atividades enzimáticas:

3.3.2.1 Determinação da atividade total da CK:

Para a determinação da atividade enzimática total da CK no

soro e no homogenato de tecido gástrico empregamos um método optimi-

- -,,~ 29
zado segundo recomendaçoes da Sociedade Alema de Quimica Clinica

Foi utilizado "Kit" comercial da Merck S.A., Divisão Diagnóstica

Darmstadt (F.D.R.).

A faixa de valores de referência, no soro, por este método

oscila entre 10 e 80 U/L no homem e 10 e 70 U/L na mulher, à 25°C.

3.3.2.2 Determinação da atividade total da LD:

A atividade enzimática total da LD no soro e no homogenato

de tecido gástrico foi determinada por meio de um método preconizado

2
por AMADOR e cols..

A faixa de valores de referência, no soro, por este método

oscila entre 41 e 99 U/L, a 25°C.

3.3.3 Determinação das atividades isoenzimáticas:

3.3.3.1 Separação e quantificação das isoenzimas da CK:

As isoenzimas da CK foram separadas por eletroforese em

acetato de celulose e quantificadas por desitometria na região do ul

tra-violeta, conforme o procedimento descrito por STRUFALDI102.

A faixa de valores de referência, no soro, para cada isoen

zima e a seguinte:

CK MM : 9 a 78 U/L

CK MB : 1 a 6 U/L

CK BB : O a 1 U/L
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3.3.3.2 Determinação da atividade da fração isoenzimática

"não-M" da CK:

Utilizou-se um método imuno-quimico pelo qual se determi-

na a atividade residual da CK, após a inibição da sub-unidade CK-M

por anticorpos especificos 122. Para isso, empregamos "Kit" comercial

da Merck S.A., Divisão Diagnóstica, Darmstadt (F.D.R.).

A faixa de valores de referência, no soro, por este méto-

do oscila entre 0,5 e 5 U/L,a 25°C.

3.3.3.3. Separação e quantificação das isoenzimas da LD:

A separação das isoenzimas da LD foi realizada por eletr~

forese em acetato de celulose e a quantificação por

conforme a técnica descrita por STRUFALDI10~

densitometria,

A faixa de valores de referência, no soro, para cada iso-

ensima é de:

3.3.4 Determinação das proteinas totais do tecido gástrico:

Para a determinação das proteinas totais dos homogenatos

de tecido gástrico utilizamos o método preconizado por RICE85.

LD1 : 7 a 23 U/L

LD2
: 13 a 36 U/L

LD3 9 a 24 U/L

LD4 : 4 a 13 U/L

LD5
: 3 a 13 U/L
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3.3.5 Método estatistico:

Para o estudo estatistico dos resultados obtidos utiliza

mos a prova de Walsh93, a prova da Friedman93 e o coeficiente de

correlaçãode pearsonlS.
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4. RESULTADOS

Os dados relativos às atividades enzimáticas e isoenzimáti

cas da CK nos homogenatos de tecido gástrico neoplásico estão expos-

tos na tabela I. Pode-se observar a predominância da isoenzima CK BB

(8 a 915 U/g) e a presença de formas variantes da CK. A macro CK-l ,

com mobilidade eletroforética entre CK MB e CK MM, foi detectada em

doi~ homogenatos e a macro CK-2, mais catódica que a CK MM, foi ob

servada em onze homogenatos (Figura 1). Em quatro homogenatos foi en

contrada atividade de CK "não-M" superior à atividade total da CK.

Conforme os dados da tabela 11, a isoenzima predominante

nos homogenatos de tecido gástrico da margem de ressecção também foi

a CK BB (56 a 1177 U/~). Nestes ~omogenatos observou-se apenas a

cro CK-2 como forma atipica da CK (Figura 1).

ma

A prova estatistica de Walsh9-3, aplicada aos dados das ta-

belas I e 11, demonstrou que as atividades enzimáticas da CK total,

CK "não-M", CK BB, CK MB, CK MM e macro CK-2 dos homogenatos de teci

do gástrico da margem de ressecção foram significativamente superio-

res àquelas observadas nos homogenatos de tecido neoplásico, enquan-

to os indices CKBB/CK total foram inferiores (Tabela XV).

Na tabela XVII, apresentamos os coeficientes de correlação

de pearsonlS entre o tamanho tumoral e as atividades enzimáticas e

isoenzimáticas da CK nos homogenatos do tecido gástrico neoplásicO

e da margem de ressecção. Houve correlação negativa entre o tamanho

dos tumores e os indices CKBB/CK total nos dois tipos de homogenatos

"estudados.

Os valores das atividades sericas da CK do pré-operatório

(24 horas antes da gastrectomia) estão expostos na tabela III. A a.



Tabela I: Valores das atividades enzim~ticas e isoenzim~ticas da creatina-quinase nos homoge-

natos de tecido g~strico neopl~sico.

NQ
amostra

Atividade da CK*
Total "não-M"

Isoenzimas da CK*

BB MB MM mCKl mCK2

Índice
CKBB/CK total

proteinas
(g/L)

* Atividade expressa em Unidades por grama de proteinas do tecido (U/g)
f\)
o

1 108 101 79 19 7 - 3 0,73 11,0li

2 103 112 62 22 13 - 6 0,60 4,4

3 144 90 28 40 49 - 27 0,19 4,6

4 68 61 8 48 12 - - 0,12 6,1

5 414 426 286 37 83 - 8 0,69 4,2

6 251 246 198 15 25 - 13 0,79 5,6

7 413 358 173 62 128 - 50 0,42 5,0

8 60 59 30 4 6 - 20 0,50 11,7

9 178 178 135 21 13 - 9 0,76 5,6

10 1077 1094 915 97 65 - - 0,85 7,5

11 297 326 187 41 30 21 18 0,63 5,8

12 119 115 44 33 20 12 10 0,37 3,8

13 185 150 111 26 33 - 15 0,60 4,8



Tabela 11: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas da creatina-quinase nos homoge-

natos de tecido gástrico da margem de ressecç~o.

NQ
amostra

Atividade da CK*
Total "n~o-M"

Isoenzimas da CK*

BB MB MM mCKl mCK2

Índice
CKBB/CK total

Proteinas
(g/L)

* Atividade expressa em Unidades por grama de proteina~ do tecido (U/g)

I\)
I-'

3 513 293 56 159 185 - 113 0,11 5,6

5 777 674 451 155 148 - 23 0,58 3,6

6 717 702 444 79 72 - 122 0,62 11,4

7 1680 1320 689 571 235 - 147 0,41 6,1

9 1635. 1595 1177 196 115 - 147 0,72 4,1

13 379 328 223 61 61 - 34 0,59 5,8
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tividade da CK total apresentou-se elevada em 2 dos 13 indivíduos es

tudados (15%), a CK "não-Mil em 4 (31%), a CK BB em 13 (100%), a CK

MB em 9 (69%) e a CK MM em 2 (15%).

Houve correlação positiva das atividades séricas da CK to-

tal e CK do pré-operatbrio com as àtividades dos homogenatos da mar-

gem de ressecção, não havendo correlação com as atividades enzimáti-

cas do tecido neoplásico (Tabela XVIII).

Verificamos, também, que o tamanho do tumor~ão se correIa

cionou com as atividades séricas da CK do pré-operatbrio. Entretant~

houve correlação positiva com o índice CKBB/CK total (Tabela XIX).

Foram determinadas as atividades enzimáticas e isoenzimáti

cas séricas da CK nos per1odos de 24 , 48, 96 e 144 horas apbs a ga~

trectomia, com a finalidade de avaliar o efeito da ressecção gástri-

ca sobre as atividades séricas do pré-operatbrio (Tabela IV, V, VI ,

e VII). Podemos observar um aumento das atividades enzimáticas séri-

cas no 12 período pbs-operatbrio (24 horas apbs a gastrectomia) e di

minuição gradativa nos outros períodos estudados (Figuras 2 e 3).

No 62 período pbs-operatbrio (144 horas apbs a gastrecto-

mia), a atividade da CK total estava elevada em 2 dos 13 indivíduos

estudados (15%), a CK "não-M" em 3 (23%), a CK BB em 9 (69%), a CK

MB em 6 (46%) e a CK MM em 9 (69%) com relação ao pré-operatbrio (T~

bela VII) .

Pela prova estatística de Friedman93, as diferenças entre

as atividades enzimáticas séricas do pré-operatbrio e de cada perio-

do pbs-operatbrio foram significantes para CK total, CK "não-Mil, CK

BB, CK MB e CK MM (Tabela XVI). Essas diferegças foram mais signifi-

cativas para CK total e CK MM como se pode observar nas figuras 2 e

3.
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Tabela 111: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas seri

cas da creatina-quinase, 24 horas antes da gastrectomia.

NQ
amostra

Atividade da CK*
Total "não-M"

lsoenzimas da CK*
BB MB MM

Índice
CKBB/CKtotal

* Atividade expressa em Unidades por litro (U/L).

1 15 3 5 5 5 0,36

2 10 2 4 2 4 0,40

3 41 5 24 10 7 0,58

4 12 4 3 7 2 0,25

5 12 2 5 4 3 0,42

6 16 6 5 8 3 0,34

7 62 4 12 40 10 0,20

8 33 4 9 11 13 0,27

9 138 12 26 26 86 0,19

10 22 4 6 10 6 0,28

11 124 6 16 14 94 0,13

12 41 6 9 14 18 0,21

13 10 2 3 4 3 0,30
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Tabelas IV: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas sé-

ricas da creatina-quinase, 24 horas após a gastrotecto-

mia.

NQ
amostra

Atividade da CK*
Total "não-M"

Isoenzimas da CK*
BB MB MM

* Atividade expressa em Unidades por litro (U/L).

1 126 6 16 10 100
"

2 103 4 2 4 97

3 640 16 205 115 320

4 310 12 50 173 87

5 148. 8 15 13 120

6 252 6 30 53 169

7 792 21 48 95 649

8 186 8 24 21 141

9 3673 82 147 330 3196

10 355 12 39 53 263

11 227 8 16 7 204

12 136 12 38 29 69

13 202 8 20 40 142
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Tabela V: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas seri-

cas dacreatina-quinase, 48 horas após a gastrectomia.

NQ
amostra

Atividade da CK*
Total "não-M"

Isoenzimas da CK*
BB MB MM

*Atividade expressa 6ffi Unidades ~u~ litro (U/L).

1 59 4 18 17 24

2 55 5 16 8 31
'"

3 289 9 52 23 214

4 169 7 34 84 51

5 87 4 21 4 62

6 148 8 30 43 75
.

7 542 12 11 16 515

8 76 6 14 17 . 45

9 2373 206 119 119 2135

10 128 8 15 23 90

11 120 4 14 25 81

12 42 4 11 13 18

13 95 6 8 10 77
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Tabela VI: Valores das atividades enzimaticas e isoenzimaticas séri

cas da creatina-quinase, 96 horas após a gastrectomia.

NQ
amostra

A tividade da CK*
Total "não-M"

Isoenzimas da CK*
BB MB MM

* Atividade expressa em Unidades por litro (U/L).

1 30 4 10 10 10

2 12 4 4 4 4

3 198 8 69 32 97

4 72 7 21 28 23

5 18 2 7 6 5

6 81 4 8 5 68

7 689 19 41 83 565

8 26 4 4 8 14

9 392 16 35 35 322

10 29 4 4 10 15

11 62 8 9 13 40

12 54 4 " 14 18 22

13 48 4 8 15 25
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Tabelas VII: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas sé

ricas da creatina-quinase, 144 horas após a gastrecto-

mia.

N2
amostra

Atividade da CK*
Total "não-M"

Isoenzimas da CK*
BB MB MM

* Atividade expressa em Unidades por litro (U/L).

1 17 3 7 6 4

2 12 2 6 1 5

3 62 8 17 15 30

4 33 4 12 8 13

5 12 4 5 3 4

6 40 4 4 4 32

7 443 12 22 27 394

8 21 4 5 7 9

9 260 15 34 39 187

10 18 4 10 4 4

11 29 4 11 11 7

12 52 4 10 21 21

13 33 2 5 7 21
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Os resultados referentes às atividades enzimáticas e iso-

enzimáticas da LD nos homogenatos dos tecidos gástricos neoplásiCO

e da margem de ressecção constam nas tabelas VIII e IX (Figura 4).

As atividades da LD total e isoenzimas LDI' LD2' LD3
e

LD4 nos homogenatos dos tecidos estudados não apresentaram diferen-

ças significativas pela prova de Walsh93 (Tabela XV). Contudo, as a

tividades da LD5 e os indices LD5/LDI foram significativamente

periores nos homogenatos do tecido gástrico neoplásico.

su-

Os valores das atividades da LD total, LD2' LD3 e LD4

tecido gástrico neoplásico se correlacionaram positivamente com

do

o

tamanho do tumor (Tabela XVII). O tamanho tumoral não se correlacio

nou com as atividades enzimáticas e isoenzimáticas da LD no tecido

da margem de ressecção.

Podemos observar que as atividades enzimáticas e isoen-

simáticas séricas da LD, no pré-operatório, apresentaram-se dentro

dos valores de referência (Tabela X).

Asatí~iâades sericas da LD2 e LD3 se correlacionaram posl

tivamente com as atividades das mesmas isoenzimas dos tecidos neo-

plásicoS e apenas a LD3 sérica correlacionou-se com a atividade

tecido da margem de ressecção (Tabela XVIII).

do

Pela tabela XIX, verificamos que as atividades enzimáti

cas séricas da LD total e LD3' no pré-operatório, apresentáram cor-

relação positiva com o tamanho do tumor.

Os valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas sé

ricas da LD, nos periodos pós-operatórios, constam nas tabelas XI ,

XII, XIII e XIV. Esses dados demonstram que houve aumento das ativl

dades enzimáticas no IQ pós-operatório (24 horas após a gastrecto-

mia) em relação ao pré-opetarório e diminuição gradativa nos demais

periodos estudados (Figuras 5 e 6).



Tabela VIII: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas da lactato-desidrogenase

homogenatos de tecido gástrico neoplásico.

nos

* Atividade expressa em Unidades por grama de proteinas do tecido (U/g)
úJ
f\)

NQ Atividade total Isoenzimas da LD* Índice Proteinas
amostra da LD* . LDl LD2 LD3 LD4 LD5 LD5/LDl (g/L)

1 45 7 8 4 8 18 2,6 11,0

2 340 34 58 31 112 105 3,1 4,4

3 580 75 99 87 220 99 1,3 4,6

4 490 59 118 39 78 196 3,3 6,1

5 210 42 42 13 54 59 1,4 4,2

6 158 27 25 19 43 44 1,6 5,6

7 220 46 48 20 44 62 1,3 5,0

8 114 22 25 6 36 25 1,1 11,7

9 215 26 45 30 58 56 2,2 5,6

10 160 16 40 18 51 35 2,2 7,5

11 231 37 35 23 64 72 1,9 5,8

12 190 30 34 27 46 53 1,8 3,8

13 195 25 31 22 68 49 2,0 4,8



Tabela IX: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas da lactato-desidrogenase nos ho

mogenatos de tecido gástrico da margem de ressecção.

* Atividade expressa em Unidades por grama de proteinas do tecido (U/g)

w
w

NQ Atividade total Isoenzimas da LD* Índice proteinas

amostra da LD* LDl LD2 LD3 LD4 LD5 LD5/LD1 (g/L)

3 223 51 45 40 56 31 0,6 5,6

5 176 56 53 18 42 7 0,1 3,6

6 111 16 22 22 29 22 1,4 11,4

7 180 54 41 11 27 47 0,9 6,1

9 265 50 66 35 77 37 0,7 4,1

13 86 21 18 4 25 18 0,8 5,8
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A prova de Friedman93 demonstrou que houve diferenças si~

nificativas entre as atividades enzimáticas séricas da LD total,

LD2' LD3 e LD4 no pré-operatório em relação aquelas de cada perlodo

pós-operatório, sendo que essas diferenças foram mais significantes

para a LD total (Tabela XVI).

~
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Tabela X: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas seri

cas da 1actato-desidrogenase, 24 horas antes da gastrecto-

mia.

* Atividade expressa em Unidades por litro (U/L).

NQ Atividade da LD* Isoenzimas da LD* Índice
amostra Total LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD5/LDl

1 54 7 9 15 13 10 1,43

.
2 42 9 12 10 7 4 0,44

3 75 21 20 19 10 5 0,24

4 52 12 16 13 8 3 0,25

5' 40 11 10 10 5 4 0,36

-

6 43 15 10 9 5 4 0,27

7 57 16 19 11 7 4 0,25

8 45 16 14 7 4 4 0,25

9 60 16 '18 13 7 6 0,38

10 70 16 19 17 10 8 0,50

11 30 6 8 7 5 4 0,67

12 50 17 13 10 6 4 0,24

13 41 20 13 4 2 2 0,10



~
*Atividade expressa em Unidades por litro (U/L).

~

,
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Tabela XI: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas séri

cas da 1actato-desidrogenase, 24 horas após a gastrecto-

mia.

'C

NQ Atividade da LD* Isoenzimas da LD*
amostra Total

LD1 LD2 LD3 LD4 LD5

1 84 12 19 18 15 20

''" 2 70 16 21 17 9 7

3 110 28 28 20 16 18

4 90 26 22 15 13 14

5 95 29 29 22 8 7

6 70 25 23 15 3 4

<

7 120 30 29 25 16 20

8 66 16 20 14 io 6

9 399 88 83 76 80 72

10 297 74 80 65 48 30

11 90 29 24 1 10 8

12 60 24 20 10 3 3

13 93 24 25 19 14 11
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Tabela XII: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas sé-

ricas da 1actato-desidrogenase, 48 horas após a gastre~

tomia.

*Atividade expressa emUnidadeg por litro (U/L).

NQ Atividade da LD* Isoenzimas da LD*
. amostra Total LD1 LD2 LD3 LD4 LD5

1 65 9 18 14 11 13

2 65 21 23 12 5 4

3 . 100 31 29 17 12 11

4 75 14 21 17 16 7

5 65 26 25 11 1 2

6' 83 26 32 18 5 2

7 91 18 29 17 11 16

8 65 16 17 15 9 8

9 260 86 70 52 16 36

10 261 60 78 63 29 31

11 55 17 18 14 4 2

12 59 11 16 14 12 2

13 57 16 16 12 5 8



39

Tabela XIII: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas sé

ricas da lactato-desidrogenase, 96 horas após a g~

trectomia.

*Atividade expressa em Unidades por lit~o (V/L).

NQ Atividade da LD* Isoenzimas da LD*
amostra Total LDl LD2 LD3 LD4 LD5

1 56 20 17 8 6 5

2 50 8 11 12 10 9

3 108 37 37 19 10 5

4 65 25 23 10 6 1

5 55 19 19 li 3 3

6 48 22 13 6 3 4

7 121 40 39 30 5 7

8 85 31 23 14 5 12

9 112 30 32 35 14 11

10 70 21 24 14 7 4

11 75 22 22 17 8 6

12 56 12 20 14 6 4

13 48 21 19 6 1 1



40

Tabela XIV: Valores das atividades enzimáticas e isoenzimáticas séri

cas da lactato-desidrogenase, 144 horas apbs a gastrect2

mia.

NQ
amostra

Atividade da LD*
Total

Isoenzimas da LD*

LDl LD2 LD3 LD4 W5

*Atividade expressa em Unidades por litro (U/L).

1 56 14 16 13 7 6

2 45 11 15 8 5 6

3 65 22 20 9 6 8

4 80 22 19 16 10 13

5 70 15 19 17 12 7

6 56 14 16 12 7 7

7 111 20 26 24 22 19

8 70 26 17 12 7 8

9 168 59 55 28 12 14

10 65 21 25 10 3 5

11 50 10 15 12 8 5

12 54 16 17 9 7 5

13 52 21 14 7 5 5
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Tabela XV: Comparação das atividades enzimáticas e isoenzimáticas

da creatina-quinase e da lactato-desidrogenase do tecido

da margem de ressecção com aquelas do tecido

(Prova de Walsh 93) .

neoplásico

Enzimas Média das diferenças
(n=6)

CK total 686*
,

CK "não-M" 577*

CK BB 348*

CK MB 170*

CK MM 81*

macro CK-2 84*

Índice CKBBjCKtotal - 0,07*

LD total 90

LDl 1

LD2

LD3

LD4

LD5

Índice LD5/LDl

8

10

38

34*

- 0,90*

*Diferenças significantes para p < 0,05.

n = número de amostras
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Tabela XVI: Comparação das atividades enzimáticas e isoenziináticas

séricas da creatina-quinase e da 1actato- desidrogenase

do perlodo pré-operatório com os demais perlodos. (Pro-

va de Friedman93 ) .

Enzimas
2

Valores de X r

CK total 35,30*

CK "não-M" 21,68*

CK BB 25,00*

CK MB 19,83*

CK MM 34,80*

LD total 19,07*

LD1 7,56

LD2 15,19*

LD3 15,74*

LD4 8,35*

LD5 7,06

* Valores significantes para p < 0,05.
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Tabela XVII: Coeficiente de correlação de pearsonlS entre o tamanho

do tumor e as atividades enzimáticas e isoenzimáticas

da creatina-quinase e da lactato-desidrogenase dos

cidos gástricos.

te

Tamanho do tumor (x}
cm

Atividades enzimaticas

nos homogenatos (y)
Tecido neoplásico

(n=13)
Tecido da margem
de ressecção(n=6)

~

CK Total - 0,14

- 0,19

- 0,45

CK "não-M" - 0,56

CK BB - 0,21 0,64

CK MB 0,12 - 0,12

CK MM 0,17 0,38

macro CK-2 0,25 - 0,07

Índice CKBB/CKtotal - 0,60* - 0,90**

LD Total

LDl

LD2

LD3

LD4

LD5

Índice LD5/LDl

(x) = variável x

(y) = variável y

n = número de amostras

0,79* 0,31

0,80* 0,31

0,66* 0,11

0,90* 0,56

0,89* 0,25

0,39 0,02

- 0,22 - 0,31

* r = 0,48

** r = 0,73

(p < 0,05)
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Tabela XVIII: Coeficiente de correlação de pearson18 entre as ativ~

dades enzimáticas e isoenzimáticas séricas da creati-

na-quinase e da lactato-desidrogenase no pré-operató-

rio e aquelas dos tecidos gástricos.

Atividades enzimáticas séricas

no pré-operatório (x)

V/L

Atividades enzimáticas

nos homogenatos (y)
U/g

Tecido neoplásico

(n=13)

Tecido da margem

de ressecção~=~

CK Total

Índice CKBB/CKtotal

CK "não-M"

CK BB

CK MB

CK MM

LD Total

* r = 0,48 (x) = variável x

** r = 0,73 (y) = variável y

(p.~ 0,05) n = numero de amostras

- 0,02 0,79**

- 0,07 0,53

- 0,15 0,37

0,26 0,90**

- 0,19 - 0,08

- 0,15 - 0,67

0,34 0,72

0,25 - 0,25

0,53* 0,42

0,50* 0,88**

0,14 0,57

- 0,43 0,44

0,31 - 0,31

LDl

LD2

LD3

LD4

LD5

Índice LD5/LDl
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Tabela XIX: Coeficiente de correlação de pearsonlS entre o tamanho

do tumor e as atividades enzimáticas e isoenzimáticas

séricas da creatina-quinase e lactato-desidronenase no

perlodo pré-operatório.

Tamanho do tumor (x)
cm

Atividade~ enzimáticas
no pré-operatório (y)

U/L
n = 13

CK Total - 0,09

CK "não-M" - 0,06

CK BB 0,44

CK MB - 0,14

CK MM - 0,18

Índice CKBB/CKtotal 0,69*

LD Total 0,52*

0,42

0,43

0,53 *

0,28

- 0,09

- 0,23

* r = 0,48 (x) = variável x

(p < 0,05) (y) = variável y

n = numero de amostras

LDl

LD2

LD3

LD4

LD:,

Índice LD5/LDl
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5. DISCUSSÃO

Com base nos resultados obtidos, verificamos que os teci-

dos com adenocarcinoma gástrico apresentaram atividades enzimáticas

da CK e da LD, bem como de suas isoenzimas, diferentes daquelas

observadas nos tecidos da margem de ressecção correspondente.

De fato, os tecidos neoplásicos apresentam caracterlsti-

cas morfológicas, funcionais e, sobretudo, metabólicas distintas

dos tecidos normais no mesmo órgão. Estruturalmente, as células tu-

morais possuem poucas mitocôndrias, retlculo endoplasmático reduzi-

do, membrana irregular e alterações do citoesqueleto. Esse padrão

morfológico frequentemente é acompanhado por deleção de enzimas ou

de vias metabólicas especializadas, o que torna essas células fun-

cionalmente mais simples. Segundo alguns autores, essas caracteris-

ticas se desenvolvem durante o processo de transformação neoplásica

15,33,35,86,92

Em nosso estudo, verificamos que os tecidos gástricos ne~

plásicos apresentaram atividades enzimáticas e isoenzimáticas da CK

inferiores àquelas observadas nos tecidos da margem de
-

ressecçao

~
correspondente. Esse fato parece estar associado a alterações de a-

tividades enzimáticas que acompanham a transformação neoplásica.Co~

tudo, a menor atividade enzimática da CK no tecido tumoral gástrico

também pode estar relacionada com a presença de áreas necróticas re

sultantes de diminuição na vascularização intra-tumoral durante

processo de desenvolvimento do neoPlasma15,86.

o

Os perfis isoenzimáticos da CK nos tecidos gástricos neo-

plásicos e da margem de ressecção revelaram a predominânciadaisoe~

zima CK BB, o que tem sido observado em outros estudos 50,105,107
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Quando analisamos o teor percentual dessa isoenzima, expresso pelo

1ndice CKBBjCKtotal, verificamos que foi significativamente maior

no tecido gástrico neoplásico.

Vários investigadores têm demonstrado que os tecidos tu-

morais de vários órgãos, sobretudo aqueles do trato gastro-intesti-

nal, apresentam qÜán ti dad-e s- .significatIvas -de CK BB 55,

107,108,111. Esse fato tem sido atribuido a uma expressão oncofe-

tal dessa isoenzima, considerando que os genomas responsaveis por

p adrõe s b rbq Üimi c o s f etai ~8-- podeiTks er~de s rreprimido s

formação neoplásica 26,33,76,88,9~.

durante a trans

A atividade da CK "não-M" apresentou-se superior a ativi-

dade da CK Total em quàtro homogenatos de tecidos gástrico neoplásl

co, o que possivelmente está relacionado com a presença da isoenzi-

ma CK BB e das formas variantes da CK, macro CK-l e macro CK-2, co-

mo também tem sido observado em outros estudos 35,97,110,12°.

o perfil isoenzimático da CK nos tecidos gástricos neopl~

sicos parece sofrer influência do tamanho tumoral, o que pode ser

observado pela correlação negativa entre o tamanho do tumor e o in-

dice CKBBjCKtotal desses tecidos. De fato, o supercrescimento da

massa tumoral pode diminuir o suprimento sanguineo no seu interior

e, com isso, desenvolvem-se áreas necróticas responsáveis pela lib~

ração de quantidades significativas de enzimas e outros componentes

intra-celulares para o sistema vascular1,4,15,86. Esse aporte de

enzimas para a corrente circulatória pode ser notado pela correla-

ção positiva entre o tamanho tumoral e o 1ndice CKBBjCKtotal no so-

ro.

o aumento da atividade enzimática serica da CK BB dos pa-

cientes estudados, no pré-operatório, pode ser atribuida a libera-

ção intratumoral, contudo pode resultar também da ação de processos
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invasivos do adenocarcinoma gástrico sobre o tecido normal adjacen-

te, considerando que os tecidos gástricos neoplásicos e da margem de

ressecção possuem quantidades significativas dessa isoenzima. Esses

mecanismos de liberação da CK BB pelos neoplasmas tem sido referidos

por vários autores ~4,17,lO4,lO6.

Já o aumento da atividade sérica da CK MB, no pré-operató-

rio, pode decorrer de uma liberação peritumoral, por ação de proces-

sos invasivos tumorais, considerando que a atividade dessa isoenzima.

na margem de ressecção gástrica apresentou relação positiva com a

atividade sérica. Por outro lado, essa alteração pode resultar ..." <
~-:
:::;r
.~ a
"'"
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bém da reação da hibridização entre as isoenzimas CK MM e CK BB, des

cri t.apor LANG e WURZBURG 59 e que pode ocorrer "in vivo" ou "in

i'a
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tro".

Após a gastrectomia observamos o aumento significativo das

atividades enzimáticas e isoenzimáticas séricas da CK,

no 12 per10do pós-operatório. A predominância da atividade sérica da

CK MM nos per10dos pós-cirúrgicos, provavelmente corresponde a libe-

ração dessa isoenzima pelo tecido muscular esquelético lesado duran-

te a intervenção cirúrgica, considerando que a CK MM desse tecido

corresponde a, aproximadamente, 97% da atividade da CK Total 42,95 ,

115.

Por sua vez, o aumento da atividade serica da CK BB nos p~

r10dos pós~operatórios provavelmente tem origem gástrica, já que o

tecido da margem de ressecção gástrica apresentou predominância des-

ta isoenzima. O efeito da cirurgia abdominal sobre a atividade séri-

ca da CK BB foi estudado por TSUNGI06, que detectou aumento da ati-

vidade da CK BB em 23% dos pacientes com patologias gástricas di..;..

versas, 4 horas apos a cirurgia. ZWEIG e STETRTEGHEM 125 demonstra-
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ram aumento da atividade da CK BB no soro de pacientes submetidos à

cirurgia cardíaca, que retornou aos valores basais no 4Q pós-opera-

tório, sugerindo que a CK BB pode ser liberada por lesão miocárdica.

No 6Q pós-operatório, 69% dos indivíduos estudados ainda

apresentaram atividade sérica da CK BB aumentada, o que possivelme~

te se relacionou com a liberação de quantidades significativas des

sa isoenzima durante a ressecção gástrica. Por outro lado, focos me

tastáticos também podem ser responsáveis pela liberação da CK no

sistema vascular, considerando que 77% dos indivíduos estudados a-

presentaram metástases em linfonodos.

Estudos a longo prazo devem ser realizados para verificar

se há diminuição da atividade sérica da CK BB até valores basais

(pré-operatório) ou aumento na vigência de metástases à distância.

Com relação à atividade da CK MB após a cirurgia gástri-

ca notamos que houve aumento significativo no lQ pós-operatório. A

presença de CK MB no soro frequentemente está associada à lesão

miocárdia e a determinação de sua atividade tem sido utilizada c~
~

t .1 ' d ., t '

d d . t ' 22,102,11ó Qmo parame ro aUXl lar ao lagnos lCO e car lopa las . uan-

tidades significativas dessa isoenzima são liberadas no sistema va~

cular após a cirurgia cardíaca e a atividade sér~ca dessa isoenzima

pode apresentar valores máximos nas 6 horas após a cirurgiaSl. A CK

MB, também, tem sido detectada no soro de pacientes submetidos a

ressecção prostática e gastro-intestinal, embora esses pacientes

não tenham apresentado alterações eletrocardí.u~l"á.licas5S.10Ó.

Podemos inferir que o aumento da atividade sérica da CK

MB, nos períodos pós-cirúrgicos, se deva à liberação pelo tecido

gástrico da margem de ressecção, visto que o mesmo possui quantida-

des consideráveis dessa isoenzima, ou ainda pode resultar do fenôme

no de hibridização entre as isoenzimas CK MM e CK .BB descrito ante-
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riormente 59.

Ao estudarmos o perfil isoenzimático da LD nos tecidos

gástricos neoplásicos verificamos que foi distinto do tecido da ma~

gem de ressecçio correspondente. As atividades da LD5' bem como, os

índices LD5/LDl foram significativamente supetiores nos tecidos gá.ê.

tricos neoplásicos. Por outro lado, nio foram observadas diferenças

significantes entre as atividades das isoenzimas LDl' LD2' LD3 e

LD4 dos dois tipos de tecido.

Os tecidos que apresentam um metabolismo predominanteme~

te anaeróbico possuem quantidades significativas das isoenzimas

LD4 e LD5' Esse comportamento metabólico, comum nos tecidos neoplá-

sicos, tem sido atribuido a um elevado grau de glicólise anaerób~

ca 60,69,83 ,84 ,113. CARDA-ABELLA e cols .11demonstraram que esse pa-

drio isoenzimático pode ocorrer, em menor grau, nos tecidos gastri-

cos com afecçioes benignas. Estudando pacientes com carcinomas de

colon, LANGVAD e JEMEC 61 observaram recorrência na maioria daqueles

que apresentavam aumento da relaçio LD5/LDl em mucosas de colon
da

margem de ressecçio. Segundo esses autores, as alterações do perfil

isoenzimático da LD na margem de ressecção gastro-intestinal, part!

cularm~nte da relaçio LD5/LDl' podem ser elementos prognósticos
de

neoplasias gastro-intestinais recorrentes. Portanto, as determina

ções da atividade da LD5' bem como da relaçio LDS/LDl' em te"cidos

gástricos neoplásicos têm importância considerável na caracteriza-

ção de neoplasias de estômago.

O tamanho tumoral se correlacionou posi tivamente com as

atividades enzimáticas séricas da LD Total e LD3 e aquelas do teci-
" 75 -

do gastrico neoplasico. NANJI e JETHA demonstraram correlaçao pos!

tiva entre a atividade enzimática sérica da LD total e o tamanho do
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maior nódulo, em pacientes com mais que cinco nódulos metastáticos

hepáticos. Os autores atribuiram esse resultado ao aumento de prod~

ção da LD pelas células neoplásicas.

Em nosso estudo, foi observado um aumento significativo

das atividades séricas da LD total, LD2' LD3 e LD4 após a ressecção

gástrica, sobretudo, no 12 pós-operatório. A predominância das i

soenzimas LD2 e LD3 nesses periodos, provavelmente, se deve à libe-

ração dessas isoenzimas pela margem de ressecção gástrica durante o

ato cirúrgico, considerando que o tecido gástrico apresenta quanti-

dades significativas dessas isoenzimas. Segundo KIMLER e SANDHU55

a predominância da isoenzima LD2 no soro, após a ressecção prostát~

ca,pode ser associada ao grau de hemólise observado no periodo pós-

operatorio.

Como vimos, os perfis isoenzimáticos da CK e LD nos teci-
;

dos com adenocarcinoma gastrico são caracteristicos e podem sofrer

influência do crescimento tumoral. Há relação entre esses perfis e

aqueles observados no soro.

Após a gastrectomia, ocorre liberação de quantidades con-

sideráveis de isoenzimas da CK e da LD do tecido da margem de res-

secção gástrica para o sistema vascular que contribui para o aumen-

to das atividades séricas respectivas, sobretudo, no lQ periodo pó~

operatório.
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6. CONCLUSÕES

Os tecidos com adenocarcinoma gástrico apresentaram atividades

enzimáticas e isoenzimáticas da CK inferiores àquelas da mar-

gem de ressecção correspondente.

O lndice CKBB/CKtotal foi maior no tecido gástrico neoplásico

e apresentou correlação negativa com o tamanho do tumor.

As atividades enzimáticas e isoenzimáticas séricas da CK, no

pré-operatório, não se correlacionaram com aquelas do tecido

gástrico neoplásico.

Houve correlação positiva entre as atividades enzimáticas seri

cas da CK total e CK MB com as respectivas atividades do teci-

do da margem de ressecção.

Houve correlação positiva entre o tamanho tumoral e o lndice

CKBB/CKtotal sérico, no pré-operatóri.o.

Após a gastrectomia houve aumento significativo das atividades

enzimáticas e isoenzimáticas séricas da CK, notadamente no lQ

pós-operatório.

As atividades enzimáticas da LD5 e o indice LD5/LDl do tecido

com adenocarcinoma gástrico foram significativamente

res àquelas do tecido da margem de ressecção.

superio-
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- Houve correlação positiva entre o tamanho tumoral e as ativida

des da LD çotal, LDl' LD2' LDS e LD4 do tecido gástrico neopl~

sico.

- O tamanho tumoral não se correlacionou com as atividades enzi-

máticas e isoenzimáticas da LD do tecido da margem de ressec-
-

çao.

As atividades sericas da LD2 e LDS se correlacionaram positiv~

mente com as respectivas atividades do tecido neoplásico e ap~

nas a LDS sérica se correlacionou positivamente com a do teci-

do da margem de ressecção.

Houve correlação positiva entre as atividades enzimáticas seri

cas da LD total, e LDS' no pré-operatório, e o tamanho tumoraL

Apos a gastrectomia houve aumento significativo das atividades

enzimáticas e isoenzimáticas séricas da LD, notadamente, no lQ

pós-operatório.
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R E S U M O

As atividades enzimáticas e isoenzimáticas da CK e da LD

foram determinadas nos tecidos gástricos neoplásico e da margem de

ressecção e no soro de individuos com adenocarcinoma de estômago,

submetidos à gastrectomia.

O tecido gástrico neoplásico apresentou indices CKBB/CKto-

tal e LDS/LD1; bem, como atividade da LDS' superiores aos da

de ressecção correspondente.,

margem

No pré-operatório, os individuos estudados apresentaram e-

levação da atividade sérica da CK BB (100%) e da CK MB (69%). Este

fato, possi velmepte, -ré.sultou da liberação dessas isoenzimas pelo pr~

prio neoplasma ou, também pelo tecido normal adjacente. As ativida

des séricas das isoenzimas da LD apresentaram-se dentro dos

de referência, nesse periodo.

valores

Após a gastrectomia, houve aumento significativo das ativi

dades isoenzimáticas séricas da CK e da LD com relação àquelas do

pré-operatório, notadamente, no 12 periodo pós-operatório. Tais alte

rações foram atribuidas à liberação dessas isoenzimas pelos

lesados durante o ato cirúrgico.

tecidos


