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Resumo 
 
 
Introdução: Células Dendríticas (CD) e células Natural Killer (NK) são 

responsáveis pela imunidade natural do indivíduo e, cada vez mais, suas 

presenças no infiltrado tumoral estão sendo relacionadas com alterações 

clínico-patológicas de vários tumores, inclusive no Câncer Gástrico. Objetivo: 
Avaliar a densidade de células Dendríticas e de células Natural Killer no 

adenocarcinoma gástrico, sua eventual correlação com os diversos fatores 

prognósticos e sobrevivência. Métodos: Foram estudados 72 casos de 

adenocarcinoma gástrico submetidos à gastrectomia com linfadenectomia à D2 

no serviço de Cirurgia Geral da FMUNISA no período de 1997 a 2007. Foram 

analisados: gênero, idade, localização do tumor no estômago, grau de 

diferenciação celular, classificação de Laurén, estádio, disseminação para 

linfonodos, metástases e sobrevivência. A avaliação das células CD e das 

células NK foram realizadas por imuno-histoquímica com os reagentes CD1a e 

CD57. Foram analisadas 10 campos de grande aumento (CGA) (400x), e os 

doentes foram divididos em 2 grupos: doentes com Alta densidade de células 

(≥15 células /10 CGA e doentes com Baixa densidade (< 15 células CGA). 

Resultados: Com relação à densidade de CD houve um percentual pequeno  

de doentes (5%)  com Alta densidade, não sendo possível realizar a análise 

estatística. Referente às células NK  não houve correlação com diversas 

variáveis estudadas: gênero, idade, localização, profundidade (T), invasão 

linfonodal (N), metástases (M), diferenciação celular (pouco, moderadamente 

ou bem diferenciado). Quanto ao estádio houve significância (p<0,02) quando 

relacionado à Alta densidade de NK aos estádios mais avançados. A 

sobrevivência foi  maior (p=0,007) no grupo de Alta densidade de células NK, 

média de 32,25 meses, contra uma média de 18,22 no  grupo de Baixa 

densidade. Conclusões: A densidade  de células NK não difere entre as 

variáveis clinico-patológicas, com exceção do estadiamento, onde nota-se um 

predomínio de Alta densidade nos estádios TARDIO. Doentes com Alta 

densidade de  células NK apresentaram uma maior sobrevivência tanto, 

global,quanto no estádio TARDIO, quando comparados aos de Baixa 

densidade. A densidade de células NK foi um fator prognóstico independente
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O câncer gástrico é um dos tumores malignos com maior incidência no 

ser humano, representando a terceira neoplasia maligna mais frequente no 

mundo, apesar de sua incidência estar em declínio nas ultimas décadas. Cerca 

de dois terços dos casos ocorrem em países em desenvolvimento (Plummer et 

al., 2004). 

Nos Estados Unidos são diagnosticados aproximadamente 20.000 novos 

casos de Câncer Gástrico todos os anos. No Brasil, segundo o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), houve uma estimativa de 22.000 novos casos em 

2008, sendo 14.000 no sexo masculino e 8.000 no sexo feminino na proporção 

de 2:1. Estes valores correspondem a um risco estimado de 12 casos novos a 

cada 100.000 homens e 7 para cada 100.000 mulheres. Excluindo-se o câncer 

de pele não melanoma, o câncer de estômago representa o terceiro tipo de 

neoplasia mais frequente em homens e o quinto em mulheres. É o terceiro 

câncer mais letal no sexo masculino e o quinto no sexo feminino, com previsão 

de 12.134 óbitos (Brasil, 2006). 

Existem variações geográficas dentro do Brasil quanto à sua incidência, 

sendo os índices de 51,6/100.000 na região Nordeste e de 28,9/100.000 no 

Sul. Regiões como Sul e Sudeste vêm apresentando diminuição progressiva na 

incidência de câncer gástrico desde a década de 80. Não há uma explicação 

exata para este declínio, mas acredita-se que esteja relacionado a mudanças 

de hábitos alimentares e condições sócio-econômicas. A incidência entre 

brasileiros descendentes de japoneses, residentes em São Paulo, excede os 

brasileiros em mais de 30% e é pouco menor do que os japoneses do Japão. 

Por outro lado, americanos descendentes de japoneses têm menor incidência 

de câncer gástrico, em relação aos brasileiros descendentes de japoneses. 

Tais achados são consistentes com diferentes padrões de ocorrência de câncer 

gástrico nos continentes, sendo Brasil e Estados Unidos, respectivamente, 

áreas de intermediário e baixo risco (Lourenço, Hamada, 2001). 

No resto do mundo, dados estatísticos revelam maior incidência nos 

paises como Japão, China, Coréia, Chile, Costa Rica e, em menor incidência, 

nos Estados Unidos da América, Austrália, Nova Zelândia e Índia (Terry et al., 

2002). 

No Japão, as taxas de incidência que eram de 76,0/100.000 para os 

homens e de 38,4/100.000 em mulheres em 1975, caíram para 53 e 21,3, 
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respectivamente, em 1995. No mesmo período, na Eslovênia as taxas caíram 

de 40,2 para 24,1 entre homens e de 16,6 para 10,8 entre mulheres e nos 

Estados Unidos, as taxas caíram de 9,5 para 6,9 entre homens e de 4,3 para 

2,9 entre mulheres.  As taxas de mortalidade, por sua vez, também tiveram 

queda no mesmo período: de 60,2 para 34,2 entre homens e de 30,5 para 14,1 

entre mulheres no Japão; de 37,7 para 21,2 entre homens e de 13,8 para 9 

entre mulheres na Eslovênia; de 5,6 para 4,7 entre homens e de 2,5 para 2,3 

entre mulheres nos Estados Unidos (Lambert et al, 2002; Kobayashi et al., 

2004).   

O declínio na incidência do câncer gástrico, particularmente do terço 

distal do estômago, pode ser explicado pela redução de fatores de risco, tais 

como: mudança de hábitos alimentares, com o aumento do consumo de 

alimentos ricos em vitaminas A, C e E (frutas e verduras frescas), concomitante 

com a diminuição do consumo de sal (Tsugane, 2005).  

Outros fatores atribuídos a esta queda de incidência, foram a melhoria 

na conservação de alimentos, a diminuição da ingestão de nitritos, a diminuição 

do consumo de álcool e tabaco e diminuição da infecção por Helicobacter pylori  

(Roder, 2002; Nishimoto et al., 2002; Kelley, Duggan, 2003). 

Apesar do declínio na incidência e na mortalidade, o câncer gástrico não 

tem bom prognóstico, sendo a sobrevivência média de, aproximadamente, 30% 

em cinco anos, com exceção do Japão onde pode atingir até 70%, 

provavelmente devido ao diagnóstico e tratamento precoces (Zhang et al., 

2004). 

Como em outras neoplasias, o prognóstico do câncer gástrico está 

diretamente ligado ao seu estádio evolutivo, sendo pior, obviamente, nas fases 

mais avançadas. A infiltração tumoral na parede gástrica, o comprometimento 

peritoneal, ressecção tumoral incompleta, a propagação linfática regional, o 

tamanho do tumor e o grau de diferenciação histológica constituem fatores 

relacionados com o prognóstico e são aceitos, universalmente, como 

estadiamento cirúrgico (Gabbert et al.,1991). Destacam-se ainda alterações 

histopatológicas e de biologia molecular, como no trabalho realizado por Mader 

(2005), onde a mesma correlacionou os tumores VEGF-positivos com 

proliferação celular e apoptose tumorais, e demonstrando ainda que os 
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tumores com maior microdensidade vascular tumoral apresentaram mais 

metástases linfonodais e pior prognóstico.  

No nosso trabalho avaliamos o infiltrado tumoral do câncer gástrico, 

através da mensuração da concentração de CD e de células NK para poder 

estudar a eventual correlação desta densidade com os fatores prognósticos e 

com a sobrevivência dos doentes. 

A cirurgia é o tratamento de eleição, sendo que as terapias 

complementares como, a quimioterapia, imunoterapia e radioterapia, utilizadas 

conforme o estádio evolutivo da doença, visam aumentar a sobrevivência (Kim 

et al., 1994). 

As células Dendríticas (CD) desempenham um importante papel na 

resposta imunológica, atuando como uma verdadeira célula apresentadora de 

antígeno (APC), oriundas de progenitores hematopoiéticos da medula óssea, 

com capacidade para interagir com os linfócitos T e B e modular as suas 

respostas (Lins et al., 2005). O avanço nesta área está tão rápido, que hoje em 

dia já é possível a geração in vitro de CD para realização de imunoterapia 

(Barbuto et al., 2004). 

Sinkovics e Horvath em 2005 realizaram uma revisão sobre células NK, 

que foram descritas em 1969 como linfócitos alógenos matadores de células 

tumorais in vitro, e em 1973-1975 estes linfócitos foram denominados de 

células NK, sendo consideras as células capazes de realizar a vigilância 

imunológica contra tumores. 

As células Natural Killer (NK) funcionam como um componente da 

imunidade inata e serve como a primeira linha de defesa contra neoplasias e 

células infectadas por vírus. Em alguns estudos foi possível demonstrar que as 

células NK têm uma atividade citotóxica espontânea contra células tumorais, 

podendo afetar o prognóstico de tumores intestinais (Canöz et al., 2002). 

Ishigami et al., (2000a), demonstraram que uma maior concentração de 

células NK nos tecidos e nos linfonodos de doentes operados de câncer 

gástrico estava relacionada com a melhora da sobrevivência. 

          Veillette et al. (2005), em um estudo experimental com camundongos, 

observaram que uma proteína conhecida como EAT-2, presente nas células 

NK, suprime o caráter destrutivo desta célula. Segundo esses autores, 

suprimindo esta proteína, a célula NK fica muito mais eficiente. Este estudo 
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abriu uma perspectiva para o uso de medicamentos que atuam junto com a 

quimioterapia e radioterapia para aumentar a eficácia de tratamentos contra o 

câncer. 

André e Anfossi em 2008, também consideraram as células NK como as 

mais importantes na resposta imune contra vírus, bactérias e transformação 

maligna. Essas células foram implicadas num link entre a imunidade inata e 

adaptativa. Sendo óbvio, segundo eles, que a manipulação desses linfócitos 

deveria ser a base de novas técnicas terapêuticas contra o câncer. 

Diante de tantas evidências da importância da função e da ação das CD 

e das células NK no prognóstico e na sobrevivência de doentes portadores de 

câncer, e de estudos cada vez mais numerosos e recentes de uso de 

imunoterapia, resolvemos realizar este estudo analisando dados do nosso 

serviço. 
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1.1 Objetivos 

 

 

 Este estudo tem por finalidade:  

 

1. Avaliar a densidade tumoral de CD e de células NK no 

adenocarcinoma gástrico e sua eventual correlação com os diversos 

fatores clínico-patológicos. 

 

2. Avaliar eventuais influências da densidade tumoral de CD e de 

células NK com a sobrevivência. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
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2.1 Aspectos histopatológicos 
 
 

O carcinoma gástrico pode ser precoce ou avançado, dependendo se 

atinge ou não a túnica muscular própria. Macroscopicamente, o tipo precoce 

pode ser classificado em I, IIa, IIb, IIc, III e suas combinações  

(Japanese.Gastric Cancer Association, 1998). Caso seja avançado, na prática 

é denominado Borrmann 1, 2, 3, 4 e mais recentemente o tipo 5, não 

classificável  (Espejo Romero, Navarrete Sciancas, 2003).  

O sistema TNM classifica o carcinoma gástrico dependendo do seu  

estádio (Tumor, Nodes, Metastasis), isto é, profundidade do tumor na parede 

gástrica, metástases em linfonodos e metástase à distância (American Joint 

Commitee on Cancer, 2002; International Union Against Cancer,1992). 

Laurén (1965) classificou o carcinoma gástrico em dois tipos principais: 

tipo intestinal e difuso. Esta divisão foi bem aceita devido a diferentes 

comportamentos biológicos de cada tipo. No tipo intestinal, a célula neoplásicas 

dispõe-se em arranjos glandulares bem formados, podendo apresentar 

formações papilíferas, arranjos sólidos ou cordonais, com células bem coesas. 

Esse tipo teria uma incidência maior no sexo masculino e em adultos com 

idade média acima dos 50 anos. O tipo difuso geralmente é composto por 

células na forma de “anel de sinete”, dispostas isoladamente ou em pequenos 

agrupamentos pouco coesos. Quando esboçam glândulas, estas têm luz pouco 

definida. Esse tumor teria um predomínio no sexo feminino, com idade média 

mais jovem, em torno de 40 anos (Noda et al, 1980). 

Laurén (1965) também salientou o fato de que o carcinoma gástrico tipo 

intestinal estivesse relacionado à gastrite crônica atrófica, com metaplasia 

intestinal incompleta, na qual estariam presentes as carboximucinas e 

sulfomucinas, enquanto que o carcinoma tipo difuso tende a surgir da mucosa 

gástrica não metaplásica, produtora de mucinas neutras. Posteriormente, 

houve a necessidade de se classificar o carcinoma gástrico, eventualmente, em 

tipo misto, ou seja, aquele que apresentasse os dois padrões histológicos e 

que estaria relacionado a estádios mais avançados e, portanto, a um pior 

prognóstico (Carneiro et al., 1997; Stelzner, Emmrich, 1997). 
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Outras classificações histológicas surgiram desde então. A World Health 

Organization (WHO) divide o adenocarcinoma gástrico em quatro tipos: 

papilífero, tubular (de células em “anel de sinete“), indiferenciado e mucinoso. 

Nakamura (1967) dividiu os tumores em adenocarcinoma diferenciado e 

indiferenciado.  A importância dessas classificações é atribuída ao diferente 

comportamento biológico do tumor, mais ou menos agressivo, conforme o tipo 

histológico predominante. (Espejo Romero, Navarrete Siancas, 2003). 

Noda et al. (1980), estudando 207 doentes operados por carcinoma 

gástrico, obtiveram 44,9% de tipo intestinal, 34,3% de tipo difuso e 20,8% como 

outros ou não classificáveis. A maioria dos casos de tipo Intestinal mostrou ser 

de forma protusa, com predomínio em homens de meia idade, com baixa 

infiltração na parede gástrica e metástase linfática ou hematogênica presente 

naqueles com maior profundidade de infiltração. Por outro lado, o tipo difuso 

predominou em indivíduos mais jovens, do sexo feminino, de padrão 

macroscópico deprimido, serosa frequentemente envolvida, maior profundidade 

de invasão da parede, de vasos linfáticos e metástase por via hematogênica 

infrequente. O prognóstico foi melhor para o tipo difuso sem envolvimento da 

serosa e pior para este tipo quando esta túnica esteve envolvida. 

Davessar et al. (1990), estudando 75 carcinomas gástricos, compararam 

os tipos de Lauren (1965) e quanto ao estádio, tamanho do tumor, localização, 

desmoplasia, reação inflamatória e sobrevivência em 5 anos. Observaram que 

a resposta inflamatória estava associada ao melhor prognóstico. No entanto, 

desmoplasia e o tamanho do tumor não se correlacionaram ao prognóstico. Os 

tumores da cárdia mostraram pior evolução quando comparados aos de corpo 

e antro. Ambas as classificações de Lauren (1965) e, especialmente, a 

graduação do processo inflamatório, foram significantes no prognóstico. 

Cimerman et al. (1994), analisando a sobrevivência de 259 doentes 

submetidos à ressecção radical do estômago por carcinoma, obtiveram um pior 

prognóstico para o tipo difuso em relação ao intestinal, considerando doentes 

do mesmo sexo (masculino), mesmo estádio (pT3), na faixa etária de 50 a 70 

anos. Este comportamento pior do tipo difuso deveu-se ao maior 

comprometimento dos linfonodos regionais, sendo a profundidade da lesão, 

sexo ou idade não relevantes. 
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Michelassi et al. (1994), em estudo envolvendo 178 doentes submetidos 

à gastrectomia curativa por carcinoma, observaram que variáveis clínico-

patológicas, tais como microinvasão vascular linfática e/ou capilar, localização 

do tumor (antro,corpo ou junção gastroesofágica), estádio, tipo histológico de 

Laurén , tiveram influência significativa no prognóstico. No entanto, na análise 

multivariada, a microinvasão vascular linfática ou capilar foi o único fator 

prognóstico independente, estatisticamente significante, ao longo de cinco anos 

de sobrevivência.  

Bruno et al. (2000), analisando 450 doentes submetidos à gastrectomia 

por adenocarcinoma, observaram que 48 eram da cárdia, 298 do segmento 

distal e 21 de coto gástrico. O carcinoma da cárdia ocorreu mais no sexo 

masculino, com prevalência do tipo histológico intestinal, maior índice de 

estádio T3 e de comprometimento de margem cirúrgica. 

Borch et al. (2000), analisaram 1.161 casos de carcinoma gástrico em 

dois períodos (1974-1982 e 1983-1991). Obtiveram aumento do tipo histológico 

difuso, diminuição do tipo misto, enquanto o intestinal manteve-se inalterado. 

Houve um aumento dos tumores localizados no terço proximal e, portanto, do 

número de gastrectomias totais radicais e diminuição dos casos em estádio 

avançado (IV). Excluindo-se os tumores da cárdia e do coto gástrico, houve um 

aumento da sobrevivência em 5 anos. De um modo geral, o índice de 

mortalidade pós-operatória diminuiu tanto para gastrectomias totais como 

parciais. 

Saito et al (1998), analisaram 118 doentes com carcinoma gástrico que 

foram submetidos à gastrectomia curativa, comparando a sobrevivência de 5 

anos com a densidade microvascular e a concentração de células CD, 

observando-se as seguintes taxas de sobrevivência: quando os doentes 

apresentavam baixa densidade microvascular e acentuada infiltração de CD 

(82,6%), quando se associava  baixa densidade microvascular com alta 

concentração de CD (68,6%), e quando se associava alta concentração 

microvascular e baixa concentração de CD (30,2%), com diferenças 

estatísticas significantes.   

Takahashi et al. (2002) correlacionaram a expressão do Fator de 

Crescimento Endotelial Vascular-C (VEGF-C) com a densidade de infiltração 

de CD em 65 doentes com carcinoma gástrico e observaram que há uma 
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relação inversa entre o VEGF-C e as CD. As curvas de sobrevivência 

mostraram que o prognóstico para doentes com baixa densidade CD foi 

significantemente menor do que os doentes com alta densidade (p<0.01). As 

curvas de sobrevivência, de acordo com o VEGF-C, mostraram que a razão da 

sobrevivência era maior em doentes com baixa expressão de VEGF-C quando 

comparadas com os de alta expressão (p<0.01). Há uma significância inversa 

correlacionada entre a densidade de CD e a expressão do VEGF-C (r = -0.26, 

p<0.05): quanto maior a expressão de VEGF-C menor a densidade de CD, com 

menor sobrevivência. Esse estudo sugeriu que a produção de VEGF-C pelo 

câncer causaria uma disfunção nas células CD e essa pode ser uma das 

maneiras que o câncer burla a vigilância imunológica. 

Wu et al. (2004) mostraram que as CD são reconhecidas como a mais 

importante célula apresentadora de antígeno (APC) com habilidade para 

estimular e interagir com os linfócitos T e iniciar a resposta imune primária. A 

imunoterapia utilizando CD associadas com antígenos do tumor pode ser 

administrada com segurança em doentes com câncer induzindo uma 

significativa resposta clínica e imunológica. Assim sendo, vacinas com CD 

estimuladas com tumor podem tornar-se uma nova e efetiva terapia 

imunoadjuvante para o câncer gástrico. 

As células NK foram identificadas, em 1975, pela sua habilidade em 

rapidamente destruir células tumorais aparentemente sem necessidade de uma 

ativação. Porém, esse conceito mudou, pois hoje se sabe que as células NK 

necessitam de uma ativação. As células NK são linfócitos granulares que não 

expressam receptores para antígenos de célula T. (Calich, 1988) 

Whiteside e Herberman (1990), demonstraram a biologia das células NK 

humanas, as quais têm características morfológicas, fenótipas e ultraestrutural 

distintas  de linfócitos T e B. Elas são ativadas e reguladas por citocinas 

(principalmente a IL-2) liberadas por linfócitos, monócitos e CD. A aderência 

dessas linfocinas ativam a NK, para uma subpopulação de A-LAK (células NK 

ativadas). Elas foram altamente eficientes na eliminação de células tumorais 

tanto in vitro, quanto in vivo, em modelos animais. 

Ishigami et al. (2000b), demonstraram que uma maior concentração de 

células NK nos tecidos de doentes operados por adenocarcinoma, levava a 

uma melhora de sobrevivência. Estes mesmos autores em outro estudo 
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(2000a) demonstraram que uma maior concentração de CD e de células NK, 

tanto em tecidos como em linfonodos de doentes operados de adenocarcinoma 

gástrico, também apresentaram melhor prognóstico.  

Em 2002 Canöz et al., também demonstraram melhor prognóstico em 

doentes portadores de adenocarcinoma gástrico operados, que na análise dos 

tecidos, demonstraram uma maior concentração de células NK. 

           Hyakudomi et al. (2008), também em doentes operados por 

adenocarcinoma gástrico, concluíram que uma maior concentração de CD, NK, 

linfócitos T CD8+ e maior imunoexpressão de Fractalkine (citocina CX3C), 

melhoraram a sobrevivência. 

Yoshida et al. (2008) em trabalho experimental com ratos demonstraram 

a relação da resposta imunológica adaptativa entre CD e células NK. 

 

 

2.2 Imunologia dos Tumores 
 

 

O papel do sistema imune em prevenir o aparecimento e reagir contra o 

tumor já instalado tem sido tema de investigação de um grande número de 

pesquisadores em todo mundo. As modernas técnicas que vêm revolucionando 

a biologia em geral e a imunologia em particular – biologia molecular, 

anticorpos monoclonais, clones de linfócitos T, entre outras – deram novo 

impulso nesta área de conhecimento, abrindo novas perspectivas inclusive a 

terapia do câncer.(Roitt,1992) 

A participação da resposta imune com atividade efetora tumoricida tem 

sido observada em uma série de estudos. Por exemplo, na ablação cirúrgica de 

um tumor sólido, é frequente a caracterização de um importante infiltrado de 

células mononucleares compostos de linfócitos T, células NK e macrófagos, e 

que linfócitos e macrófagos ativados encontram-se presentes nos linfonodos, 

drenando os locais de crescimento tumoral, marcando a presença do sistema 

imunológico. A presença de infiltrados linfocíticos em alguns tipos de 

melanoma e cânceres de mama indica um melhor prognóstico. No entanto, o 

grau de infiltração não está diretamente relacionado com o grau de necrose 

tecidual. Estudos atuais demonstram que a qualidade do infiltrado celular, ou 
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seja, o tipo de célula contida neste, indica melhor ou pior prognóstico em 

relação à resposta imune efetora com capacidade tumoricida.(Roitt,1992) 

Outro exemplo, é que o uso disseminado de drogas imunossupressoras 

em doentes transplantados permitiu acumular dados, que em tal situação, está 

aumentada a incidência de certas neoplasias. Assim como no caso da AIDS e 

de crianças acometidas por imunodeficiências, não ocorre simplesmente um 

aumento à predisposição de neoplasias comuns, mas sim desenvolvimento de 

tumores raros, levando a pensar que o controle imunológico deve estar 

envolvido (Roitt, 1992). 

A primeira demonstração experimental de que os tumores são capazes 

de induzir respostas imunológicas protetoras veio de estudos de tumores 

induzidos e transplantados em camundongos isogênicos na década de 1950. A 

imunogenicidade dos tumores pressupõe que as células tumorais expressam 

antígenos, que são reconhecidos como estranhos pelo sistema imunológico 

adquirido. Como previsto pelo experimento dos transplantes, a defesa contra 

tumores é mediada principalmente pelos linfócitos T. As doenças que se 

abrigam com o nome de Câncer, são em grande número complexas e 

heterogêneas. Todas se caracterizam por um crescimento descontrolado de 

células invasivas, ditas transformadas, mas as características celulares variam 

com os tecidos, a função e o estágio da diferenciação. Além disso, há uma 

grande diversidade nos mecanismos de indução da transformação maligna: 

vírus, radiação, agente químico, nutricionais, ambientais e dietéticos ou ainda 

no acesso ao sistema imune do indivíduo, de forma que é difícil generalizar as 

observações feitas em sistemas específicos e muita cautela deverá ser dada 

na aplicação de regras gerais (Abbas, 2008) 

As respostas imunológicas muitas vezes falham na prevenção do 

crescimento de tumores. Há diversas razões para isso. Primeiro, as células 

tumorais derivam de células do hospedeiro e, portanto se parecem com células 

normais e expressam apenas alguns antígenos, sendo a maior parte dos 

tumores fracamente imunogênica. De fato, a importância da vigilância 

imunológica e da imunidade tumoral provavelmente varia conforme o tipo de 

tumor. Segundo, o rápido crescimento e disseminação tumoral podem superar 

a capacidade do sistema imunológico de erradicar as células tumorais. E 
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terceiro, muitos tumores têm mecanismos especializados para evadir as 

respostas imunológicas do hospedeiro (Abbas, 2008). 

A imunidade específica antitumoral baseia-se na idéia de que a célula 

tumoral apresente alguma diferença estrutural de sua contraparte normal e que 

esta diferença seja reconhecida pelo sistema imune. A transformação maligna 

pode ser acompanhada por mudanças fenotípicas celulares que incluem perda 

de componentes normais ou ganho de outros não expressos na célula. Esse 

componente neoexpresso pode ser reconhecido pelo sistema imune como 

antígeno tumoral.  

Dessa forma, a eficácia do sistema imune em eliminar células 

neoplásicas está:  

(1) na dependência que essas células sofram alterações 

(2) estas deverão ser reconhecidas pelo Sistema Imune 

(3) que colocará em ação componentes eficazes na destruição das 

células. 

Caso haja falha em uma destas três etapas, a célula tumoral escapará ao 

controle imunológico. 

Os mais clássicos e estudados antígenos tumorais são na verdade 

antígenos fetais ou oncofetais. São eles o antígeno carcioembriogênico (CEA) 

e a alfa-fetoproteína (AFP). Antes mesmo que todos estes antígenos tumorais 

fossem descritos, Burnet descreveu a teoria da Vigilância Imunológica, na qual 

clones mutantes são destruídos pelo Sistema Imunológico antes que se tornem 

neoplasias (Abbas, 2008). 

 

2.2.1  Mecanismos imunológicos envolvidos na resposta anti-tumoral 

 

A resposta efetora com atividade tumoricida é desencadeada tanto pela 

resposta imune inata como pela adaptativa. Na resposta imune, células inatas 

ou fatores solúveis são capazes de se ligar à célula tumoral e destruí-las sem a 

necessidade de um contato prévio. Na resposta imune adaptativa, existe a 

necessidade do contato prévio do reconhecimento de antígenos específicos do 

tumor por linfócitos T ou B, que proliferam (expansão clonal) para posterior 

diferenciação de células efetoras com atividade citotóxica ou síntese de 

anticorpos específicos. (Abbas, 2008) 
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2.2.2 Resposta Imune anti-tumoral adquirida 

 

Tanto respostas imunológicas mediadas pelas células T quanto 

humorais, ocorrem espontaneamente a tumores e alguma evidência sugere 

que as respostas das células T desempenham um papel protetor. Estudos 

estão sendo feitos para intensificar estas respostas das células T em 

protocolos imunoterápicos (Abbas, 2008). 

 

 

 
2.2.3 Imunidade mediada por linfócitos T 

 

A ativação de célula T inclui a geração das subclasses auxiliar (Ta) e 

supressora (Ts), assim como linfócitos T citotóxicos (Tc). Células Tc 

reconhecem antígeno tumoral em associação com produtos Complexo de 

Histocompatibilidade Maior (MHC) classe I. A ativação também leva à produção 

de linfocinas pelas células Ta, que são importantes no recrutamento e ativação 

de macrófagos e de CD e nas células NK. As linfocinas importantes nesse 

aspecto são as que seguem:  

1. Interleucina 2 (IL-2): esta linfocina é essencial para a divisão da célula T 

e a diferenciação das células B em plasmócitos.Também é importante 

na amplificação das células NK e da ativação de CD para que esta faça 

a apresentação de antígenos para o linfócito T e também a ativação de 

macrófagos, que são capazes de destruir vários tipos de tumor. As 

células NK também podem lisar células infectadas por vírus, o que pode 

ter implicações para tumores de origem viral. 

2. Fator de Inibição de Macrófagos (MIF): este liga-se aos receptores da 

membrana de macrófagos e aumenta o nível de AMP cíclico intracelular, 

resultando no aumento de polimerização de microtubulos e diminuição 

da migração. Sua função é, provavelmente, a de deter macrófagos no 

sítio tumoral (antigênico). 
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3. Fator de Ativação de Macrófagos (IFNg): macrófagos em cultura com 

IFNg desenvolvem algumas das propriedades dos macrófagos ativados, 

por exemplo, o aumento da atividade tumoricida. 

4. Linfotoxina (LT): esta linfocina pode lisar algumas células tumorais in 

vitro e é, também, diretamente citotóxica quando injetada no tumor in 

situ. Pode amplificar a destruição mediada por células T. 

5. Interferons (IFN): propriedades antivirais e imunomodulatórias dos 

diferentes tipos de Interferons se sobrepõem. IFN aumentam a 

citoxidade das células NK, assim como induzem moléculas MHC classe I 

e II nas células adjacentes, além da ativação dos macrófagos. 

6. Fatores Quimiotáticos: fatores quimiotáticos independentes para 

macrófagos e para granulócitos recrutam células fagocíticas para o sítio 

tumoral. 

7. Fatores Mitogênicos (FM): estes incluem uma família de moléculas 

geradas por estímulo antigênico ou lecitínico dos linfócitos.(Roitt;1992) 

 

 

2.2.3.1 Linfócitos T 

 

O principal mecanismo de imunidade tumoral é a destruição das células 

tumorais por Linfócitos T Citotóxicos (CTL) CD8+. A capacidade dos CTL de 

fornecer imunidade antitumoral eficaz in vivo é vista mais claramente em 

animais experimentais. Os CTL podem desempenhar uma função de vigilância 

ao reconhecer e destruir células potencialmente malignas, que expressam 

peptídeos derivados de proteínas celulares mutantes ou proteínas virais 

oncogênicas, apresentados em associação a moléculas de MHC classe I. Os 

CTL específicos para tumores podem ser isolados de animais e humanos com 

tumores estabelecidos, como melanomas. Além disso, células mononucleares 

derivadas dos infiltrados inflamatórios de tumores sólidos em humanos, 

chamadas TIL, também incluem CTL capazes de destruir o tumor do qual 

foram derivados.(Janeway,2007) 

As respostas de células T CD8+ específicas contra antígenos tumorais 

podem exigir apresentação cruzada dos antígenos tumorais por APC 

profissionais, como as CD. A maioria das células tumorais não expressa os co-
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estimuladores necessários para dar início às respostas das células T, nem as 

moléculas do MHC classe II necessárias para estimular as células T auxiliares, 

que promovem a diferenciação das células T CD8+. Uma possibilidade é a de 

que células tumorais ou os seus antígenos são ingeridos pelas APC do 

hospedeiro, principalmente as CD. Os antígenos são processados dentro das 

APC e os peptídeos derivados destes antígenos são ligados às moléculas do 

MHC classe I para reconhecimento pelas células T CD8+. As APC expressam 

co-estimuladores capazes de fornecer os sinais necessários para a 

diferenciação de células T CD8+ em CTL anti-tumorais e as APC expressam 

moléculas do MHC classe II, que podem apresentar antígenos tumorais 

internalizados, bem como ativar células TCD4+ auxiliares. Esse processo de 

apresentação cruzada chama-se cross-priming. Uma vez que os CTL efetores 

são gerados, eles são capazes de reconhecer e destruir as células tumorais 

sem que seja necessário haver co-estimulação. Uma aplicação prática do 

conceito de cross-priming é cultivar CD de um paciente com câncer, incubar as 

APC com células ou antígenos tumorais daquele paciente e usar esses APC, 

pulsadas por antígenos, como vacinas para estimular respostas antitumorais de 

células T.(Janeway,2007) 

A importância das células T CD4+, auxiliares na imunidade tumoral, é 

menos clara. Elas podem exercer um papel nas respostas imunológicas 

antitumorais, fornecendo citocinas para o desenvolvimento dos CTL efetores. 

Além disso, células T auxiliares, específicas para antígenos tumorais, podem 

secretar citocinas, como o Fator de Necrose Tumoral (TNF) e o IFN-�, que 

podem aumentar a expressão do MHC classe I pelas células tumorais e a 

sensibilidade à lise por CTL. O IFN-� também pode ativar a destruição das 

células tumorais por macrófagos.(Janeway,2007) 

 

 

 

 

 

2.2.4 Imunidade anti-tumoral mediada por anticorpos 
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A produção de anticorpos contra antígenos pode ser demonstrada por 

uma variedade de técnicas, incluindo imunofluorescência e citoxicidade, 

utilizando-se células tumorais marcadas com isótopos radioativos e 

complemento exógeno. Apesar de as reações mediadas por células serem, 

provavelmente, de maior significado, anticorpos contra antígenos tumorais 

detectáveis em soro autólogo recrutam células com receptores Fc, por 

exemplo, células T e macrófagos. A citotocixidade celular dependente de 

anticorpo (CCDA) é demonstrável no soro de alguns doentes com tumores. 

Anticorpos formando complexos imunes solúveis com antígenos tumorais 

podem subverter respostas celulares. Anticorpos monoclonais e anticorpos 

policlonais convencionais podem ser usados para determinar o complicado 

perfil antigênico expresso por diferentes tumores e, também, estão sendo 

usados para a localização de tumores in vivo (imunocintilografia).  Os 

anticorpos monoclonais têm um grande potencial na terapia antitumoral por 

imunodirigirem as drogas citotóxicas e as toxinas (Roitt;1992). 

 

 

2.2.5 Anticorpos 

 

Hospedeiros portadores de tumor podem produzir anticorpos contra 

diversos antígenos tumorais. Os anticorpos podem destruir as células tumorais 

por meio da ativação do complemento ou da citotoxicidade dependente dos 

anticorpos mediados por células, nas quais macrófagos portadores de receptor 

Fc ou células NK mediam a destruição.(Janeway,2007) 

 

 

2.2.6 Resposta Imune anti-tumoral Inata 

 

A imunidade específica contra os antígenos tumorais não é a única 

observada na resistência imunológica contra as neoplasias. A observação de 

que leucócitos periféricos de indivíduos normais são capazes de impedir o  

crescimento de células tumorais in vitro e mesmo destruí-las, levou à 

conceituação de imunidade inata do indivíduo alterando a idéia de necessidade 

de um contato prévio com o antígeno. Sabe-se hoje, que essa imunidade 
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natural é desenvolvida por três tipos de células: os granulócitos, os macrófagos 

e as células NK. A imunidade natural não é observada somente contra tumores 

e sabe-se que ela atua também em infecções virais e está presente na rejeição 

de transplantes. Embora independente dos mecanismos de reconhecimento do 

sistema imune específico clássico, essa resposta é regulada por produtos 

deste sistema através de interferon e de interleucinas (Roitt, 1992). 

 

 

2.2.7 Macrófagos e Células Dendríticas 

 

As CD constituem uma família de células apresentadoras de antígeno 

(APC). São oriundas de progenitores hematopoiéticos da medula óssea com 

capacidade para interagir com os linfócitos T e B e modular suas 

respostas.(Roitt,1992) 

Foi primeiramente descrita por Steinmam e Cohn, em 1973, isolada no 

baço e denominada de dendrítica devido à sua morfologia (irregular, estrelada, 

e apresentando númerosos prolongamentos citoplasmáticos). E, em 1993, 

Lombardi, Hauser e Budtz-Jörgensen, relataram a existência de dois subtipos 

celulares: o tipo 1(célula madura) e o tipo 2 (célula ainda imatura) (Lins et al., 

2005). 

As propriedades funcionais das CD são: captação, processamento e 

apresentação antigênica, migração celular, expressão de moléculas 

coestimulatórias, interação com linfócitos T, secreção de citocinas e ativação 

da resposta imune específica. De acordo com Cutler et al. (1999), as CD 

representam o único tipo de APC capaz de estimular a proliferação dos 

linfócitos T de memória. 

As CD oriundas de progenitores medulares migram ainda imaturas para 

os tecidos, onde permanecem como tal, e realizam captação antigênica por 

opsonização, uma vez que expressam receptores para a porção FC da IgG 

(FcR) e para o componente C3 do complemento, que juntos constituem 

importantes opsoninas facilitadoras do processo de fagocitose celular. 

Após a captação antigênica, as CD imaturas sofrem mudanças morfológicas, 

fenotípicas e funcionais que resultam na transformação de uma célula 
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captadora de antígenos em uma célula apresentadora de antígenos 

propriamente dita. (Keller,2001) 

Essa maior capacidade imunogênica é devida ao aumento de expressão 

de moléculas classe I e classe II do MHC e coestimulatórias  e da secreção de 

IL-12. Nesse contexto, são geradas células T ativadas, que secretam IFN-g, as 

quais saem do linfonodo e migram para o sítio inflamatório, onde, ao 

interagirem com macrófagos infectados, liberam IFN-У e outras citocinas, 

dando início à migração de células mononucleares (monócitos e linfócitos), o 

que caracteriza a reação de hipersensibilidade tardia.(Roitt,1992) 

Segundo relatos de Keller (2001) e Cirrincione et al. (2002), as DC, além 

de ativar a resposta T helper, são capazes, também, de induzir e modular 

diretamente o crescimento dos linfócitos B e a sua diferenciação em 

plasmócitos secretores de anticorpos. 

Keller (2001) afirma que as CD expressam a proteína de superfície 

BAFF/BLys-L, que representa um membro da família do TNF-α, capaz de 

interagir com receptores de membranas específicos em células B, induzindo a 

expansão clonal dessas células e a secreção de imunoglobulinas por diferentes 

clones linfóides. Em adição, Strobl e Knapp (1999) revelam que as CD podem 

secretar grandes quantidades de TGF-β e IL-10, que são citocinas capazes de 

promover um aumento na síntese de IgA pelos linfócitos B cultivados in vitro. 

Essa ativação das CD é retrocontrolada pela secreção de prostaglandina 

E2 e também pela presença do Oxido Nítrico (ON).  O ON tem uma atividade 

supressora importante e, em altas doses, pode inibir praticamente todas as 

células do sistema imune (células T, B, macrófagos, CD, neutrófilos, eosinófilos 

e mastócitos) via indução da apoptose, ou inibição, de fatores de transcrição, 

citocinas, proteínas quinases, MHC, entre outras.(Keller,2001) 

O papel dos macrófagos na imunidade antitumoral é inferido, 

principalmente, da demonstração de que, in vitro, macrófagos ativados podem 

destruir muitas células tumorais com mais eficiência do que destroem células 

normais. A maneira como os macrófagos são ativados pelo tumor ainda não é 

conhecida. Possíveis mecanismos incluem o reconhecimento direto de alguns 

antígenos da superfície tumoral e a ativação do macrófago pelo IFN-� 

produzido pelas células T específicas para tumor. Os macrófagos podem 

destruir células tumorais por meio de vários mecanismos, que incluem a 



 

 

21

liberação de enzimas lisossômicas, de espécies reativas de oxigênio e óxido 

nítrico. Macrófagos ativados também produzem a citocina fator de necrose 

tumoral (TNF), caracterizada pela primeira vez, como um agente capaz de 

destruir tumores pela indução de trombose de vasos sanguíneos 

tumorais.(Keller,2001) 

 

 

2.2.8 Células Natural Killer 

 

As células NK são um tipo de linfócito citotóxico que constituem o maior 

componente do sistema imune inato, formando a maior causa de rejeição de 

tumores e de células infectadas por vírus. As células NK destroem as células- 

alvo lançando pequenos grânulos citoplasmáticos de proteínas chamados de 

perforinas e granzimas, que causam a morte por apoptose.(Janeway,2007) 

As células NK são definidas por sua função e não por suas 

características morfológicas. São linfócitos granulares (granulações 

azurofílicas) que não expressam antígenos receptores de células T (TCR) ou 

marcadores CD3 ou imunoglobulinas de superfície (Ig) de célula B, mas 

usualmente expressão marcadores de superfície (FC�RIII).(Janeway,2007) 

As células NK destroem muitos tipos de células tumorais, especialmente 

aquelas que têm expressão de moléculas do MHC classe I reduzida, mas 

expressam ligantes para receptores ativadores das células NK. As células NK 

podem destruir, in vitro, células infectadas por vírus e certas linhagens de 

células tumorais, particularmente, as de tumores hematopoiéticos. As células 

NK também respondem na ausência de moléculas do MHC classe I, porque o 

reconhecimento dessas moléculas fornece sinais inibitórios para as células NK. 

Alguns tumores perdem expressão de moléculas do MHC classe I talvez como 

resultado da seleção contra as células que expressam MHC classe I feita pelos 

CTL. Essa perda torna os tumores alvos, particularmente, bons para a célula 

NK. A capacidade tumoricida das células NK é potencializada pelas citocinas, 

incluindo interferons e interleucinas (IL-2 e IL-12) e os efeitos antitumorais 

dessas citocinas são parcialmente atribuídos à estimulação da atividade das 

células NK. Células NK ativadas por IL-2, chamadas de células killer ativadas 

por linfocina (LAK), são obtidas pelo cultivo com altas doses de IL-2 de células 
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do sangue periférico ou linfócitos que infiltram tumores (TIL) de doentes com 

neoplasias. O uso de células LAK em imunoterapia tumoral adotiva já faz parte 

de vários estudos (Abbas, 2008). 

O papel das células NK na imunidade tumoral in vivo ainda não está 

claro. Foi sugerido que camundongos com deficiência de células T não 

apresentam alta incidência de tumores espontâneos, porque possuem 

quantidade normal de células NK exercendo uma função de vigilância 

imunológica. Alguns doentes com deficiência de células NK e incidência 

elevada de linfomas associados ao EVB (Vírus Epstein-Barr), foram descritos 

(Janeway, 2007). 
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3. MÉTODO 
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3.1 Casuística 
 
 

No período de janeiro de 1997 a dezembro de 2007, 120 doentes 

portadores de adenocarcinoma gástrico foram submetidos à ressecção gástrica 

com linfadenectomia à D2 no Serviço de Cirurgia Geral da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Santo Amaro (UNISA). O exame anátomo-

patológico do espécime foi realizado no Departamento de Patologia da mesma 

instituição.  Dos 120 doentes, 72 casos foram estudados retrospectivamente 

por apresentarem os protocolos preenchidos completamente, além dos blocos 

de parafina apresentarem condições adequadas de análise. 
Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNISA-

Hospital Geral do Grajaú, em 13 de junho de 2007, sob o número 016/2007, 

também aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da UNIFESP – 

EPM projeto 1434/08 em 17 de outubro de 2008. 

 

 

3.1.1 Fatores de inclusão 

 

Tecidos e doentes submetidos à ressecção gástrica total ou parcial com 

linfadenectomia à D2 com intenção curativa. 

Diagnósticos de adenocarcinoma confirmados por exame anátomo-

patológico. 

Ausência de tratamentos quimioterápicos e/ou radioterápico 

neoadjuvante ou adjuvante. 

 

 

3.1.2 Fatores de exclusão 

 

A não confirmação de tumor tipo adenocarcinoma na amostra. 

Má conservação dos blocos, não sendo possível realizar o estudo 

imuno-histoquímico. 

Doentes que foram submetidos à cirurgia paliativa. 

Perda de seguimento do paciente. 
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Foram considerados critérios de exclusão, somente para análise da 

sobrevivência, os doentes que morreram no pós-operatório imediato (até 30 

dias) da cirurgia. 

 

 

3.1.4 Características epidemiológicas da amostra 

 
Nesse estudo foram consideradas as seguintes variáveis: idade, gênero, 

tamanho do tumor, tipo histológico (WHO), classificação de Laurén, 

profundidade da lesão (T), presença de invasão linfática (N) e de metástases 

(M) (Classificação TNM da AJCC 2002), estádio (Japanese Society Gastric 

Cancer 1998), além da sobrevivência global.  

 

 

 

3.2 Anatomia Patológica  
 

O tecido obtido após o ato operatório foi imediatamente fixado em 

formaldeido 10% tamponado e processado rotineiramente pelo método de 

inclusão em parafina, com cortes histológicos corados pela Hematoxilina-

Eosina (HE). Para a reação de imunoistoquímica foram escolhidos blocos que 

apresentaram áreas representativas do tecido de interesse. 

 
 
3.2.1 Avaliação histológica  

 

As lâminas coradas pela técnica da hematoxilina-eosina (HE) foram 

utilizadas para confirmação de presença de adenocarcinoma, classificação do 

tipo histológico, classificação de Laurén e o estadiamento  TNM. 

 

3.2.2 Técnica imuno-histoquímica 

 

O estudo imuno-histoquímico foi realizado para os anticorpos CD1a e 

CD57, respectivamente, para CD e células NK, avaliados em cortes 
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histológicos de 4 µm de espessura em lâminas previamente silanizadas (3-

aminopropyltriethoxxysilane Sigma® Chemical CO USA, código A3648), 

deixadas na estufa a 60 °C por 24 horas, de acordo com o seguinte protocolo 

de reação:  

- Desparafinização com xilol a quente (60 °C) por 15 minutos e à 

temperatura ambiente por 15 minutos. 

- Hidratação dos cortes histológicos em concentrações decrescentes de 

álcool a 100, 95, e 70%, respectivamente, por 30 segundos cada. 

- Lavagem das lâminas em água corrente destilada. 

- Cocção em panela de pressão por 5 minutos após fervura em tampão 

citrato. 

- Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio a 6% 

diluído, volume a volume com metanol em 6 banhos de 5 minutos 

cada. 

- Lavagem em água corrente, destilada e em solução salina tamponada 

com fosfatos (PBS® 10 mM ph 7,4). 

- Incubação com anticorpo primário CD1a (DAKO® – m 3571 lote 07671) 

e CD57 (DAKO®– m 7271 lote 00029028), nas diluições de    1:150 e 

1:50, respectivamente, em BSA® (soro albumina bovina a 1%), durante 

a noite, a 4 °C em câmara úmida. 

- Lavagem em solução de PBS®.  

- Incubação em anticorpo secundário, biotinilado (LSAB-plus®) do “kit” 

LSAB /HRP Duet Mouse / Rabbit, Dako® /código K0690, por 20 

minutos a 37 °C. 

- Lavagem em solução de PBS®.  

- Incubação com o complexo estreptoavidina-biotina-peroxidase 

(DAKO®) por 20 minutos a 37 °C. 

- Revelação da reação utilizando-se substrato cromógeno. 

- Procederam-se, a seguir, a contra coloração com Hematoxilina de 

Harrys por um minuto, depois, a imersão das lâminas em água 

amoniacal e lavagem em água corrente e destilada. 

- Posteriormente fez-se a desidratação em concentrações crescentes de 

álcool etílico a 70, 80, 95 e 100%. 
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- Imersão das lâminas em xilol e montagem das mesmas com bálsamo 

(Entellan®) para a leitura em microscopia óptica. 

 

 

3.2.3 Análise quantitativa 

 

A imunoexpressão do CD1a e do CD57, através da coloração das CD e 

das células NK, foi avaliada da seguinte forma:  

As imagens foram obtidas por meio de um microscópio Olympus® Bx40, 

acoplado a uma videocâmara Sony® CCD-IRIS, modelo DXC-107. Foram 

fotografados 10 campos de grande aumento (400X), iniciando-se na área mais 

positiva da amostra,considerando-se a densidade no tecido tumoral como um 

todo. As células foram contadas por dois observadores separadamente e 

posteriormente comparados os resultados. 

Foi considerada alta concentração de CD e de células NK para um 

número igual ou superior a 15 unidades, baixa concentração inferior a 15  

segundo Saito et al. 1999, e Takahashi et al., em 2002,  Ishigami et al., em 

2000c e Canöz,et al., em 2002. 

 

 

3.3 Evolução ambulatorial dos doentes 
 

O acompanhamento ambulatorial foi semestral e realizado por meio de 

consulta clínica. Posteriormente, houve solicitação de exames laboratoriais, 

endoscopia digestiva alta, ultrassonografia de abdome e/ou tomografia 

computadorizada para a identificação de possível recidiva. Os doentes que não 

compareciam eram localizados pelo endereço ou por telefone. O grupo foi 

finalizado em dezembro de 2008. O menor tempo da avaliação de 

sobrevivência foi de 2 anos e o maior de 5 anos.  

 

 

3.4 Método Estatístico 
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Na análise descritiva, os dados referentes às variáveis quantitativas 

foram resumidos em médias e desvios-padrão. As análises univariáveis foram 

realizadas pelo teste do Qui-quadrado. A análise de sobrevivência foi realizada 

pelo Teste de Mann-Whitney®. O valor de significância adotado (valor de p) foi 

inferior a 0,05. 
Variáveis categóricas foram descritas com frequências absolutas e 

relativas e variáveis continuas com média ± desvio padrão. Curvas de 

sobrevivência foram construídas segundo o método produto-limite de Kaplan-

Meier e comparadas via teste Log-rank. Estimativas do risco de óbito foram 

determinadas utilizando-se modelos de riscos proporcionais de Cox em 

análises univariadas e em análise multivariada, com objetivo de controlar  

possíveis efeitos de confusão. A covariável idade foi categorizada de acordo 

com os tercis da distribuição para a análise de Kaplan-Meier. Nos modelos de 

Cox essa covariável foi considerada em sua escala contínua. A suposição de 

proporcionalidade de riscos do modelo de Cox foi satisfeita e avaliada com 

método gráfico, bem como, utilizando método analítico com variável 

dependente do tempo. Logo, o Hazard Ratio (HR) obtido no modelo de 

regressão de Cox, pode ser utilizado como uma estimativa do risco relativo 

(RR). Todas as probabilidades de significância (valores de p) apresentadas são 

do tipo bilateral e valores menores que 0.05 são considerados estatisticamente 

significantes. A análise estatística dos dados foi efetuada utilizando-se o 

software SAS® versão 9.1.3 (Statistical Analysis System® Cary, NC, USA) 

(Cantor, 2003). 
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4. RESULTADOS 
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Dos 72 doentes analisados, o gênero dividiu-se da seguinte maneira: 

Masculino 46 (63,9%) e Feminino 26 (36,1%). (Tabela 1)  

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos 72 doentes submetidos à cirurgia conforme o 

gênero. FMUNISA 2008 

Gênero N % 

Masculino 46 63,9 

Feminino 26 36,1 

N = número de doentes 

 

A idade variou de 31 a 84 anos, com média de 57,32 e desvio padrão de 

1,28. Dividindo-se em três grupos etários, obtiveram-se os seguintes 

resultados(Tabela 2): 

 

 

Tabela 2 - Distribuição etária por tercis dos doentes submetidos à cirurgia. 

FMUNISA 2008 

Idade N % 

31 a 45 12 16,7 

46 a 60   23 31,9 

61 a 84 32 44,4 

 

 
Demonstrando a prevalência dessa doença na faixa etária superior a 61 

anos na nossa amostra(Tabela 2), realizou-se também a análise da idade 

conforme o gênero: 
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Tabela 3 - Distribuição etária conforme gênero dos 72 doentes submetidos à 

gastrectomia com linfadenectomia D2. FMUNISA 2008 

Gênero Média/Mediana Desvio-padrão N 

Masculino 59,92 61,45 1,27 46 

Feminino 54,71 56,38 1,29 26 

 

 

Observou-se que a média e a mediana do gênero masculino são mais 

altas do que o gênero feminino, porém sem significância estatística(Tabela 3). 

 

 

Tabela 4 - Distribuição conforme a localização do tumor no estômago dos 72 

doentes submetidos à cirurgia. FMUNISA 2008 

Localização N % 

Antro  ( distal) 49 70 

Corpo  ( médio) 15 21,4 

Cárdia  (proximal) 6 8,6 

Linite (todo) 2 2,8 

 

 

A grande maioria dos casos apresentou a localização distal, ou seja, 

70% estavam no antro gástrico (Tabela 4). 
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Tabela 5 – Distribuição dos 72 doentes  submetidos à cirurgia conforme o 

estadiamento clínico (JSGC).  FMUNISA 2008 

Estadiamento N (%) 

Ia 5 (6,9) 

Ib 15(20,8) 

II 9 (12,5) 

IIIa 13(18,1) 

IIIb 13(18,1) 

IV 17(23,6) 

 

 

 

O estudo demonstrou uma maior prevalência dos tumores mais 

avançados, sendo que o estádio IV foi de 23,6%(Tabela 5). 

 

 

Tabela 6 – Distribuição dos 72 doentes submetidos à cirurgia conforme o 

tipo histológico de Laurén. FMUNISA 2008 

Laurén N % 

Intestinal 47 65,3 

Difuso 25 34,7 

 
 

 

Com relação à análise quantitativa das células nos tecidos analisados, 

obteve-se um baixo número de tumores apresentando Alta densidade de CD: 

apenas 5 casos (6,9%), não sendo possível realizar  a análise estatística 

destes casos. 

A respeito da célula NK, obtiveram-se uma classificação de Alta 

densidade em 32 casos (44,4%) e uma de Baixa densidade em 40 casos 

(66,6%), as quais foram analisadas conforme as variáveis aqui apresentadas. 
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Tabela 7 - Distribuição de Alta e Baixa densidade de células NK conforme o 

gênero nos 72 doentes submetidos à cirurgia.  FMUNISA 2008 

 ALTO BAIXO TOTAL 

 N % N % N % 
Feminino 11 34,8 15 37,5 26 42,3 

Masculino 21 65,6 25 62,5 46 45,6 

Total 32 100 40 100 72 44,4 

X2 = 0,075   (p = 0,7773) 

 

Tanto a Alta densidade de células NK, como a Baixa densidade se 

distribuíram uniformemente entre os gêneros, sendo que a porcentagem de 

Alta densidade de células NK incidiu em 42,3% das mulheres e em 45,6% dos 

homens. Quando analisado o total dos casos, sem a estratificação de gênero, 

obteve-se uma média de 44,4%(Tabela 7). 

 

 

 

Tabela 8 – Distribuição da densidade de células NK conforme a Localização 

Anatômica do tumor no estômago nos 72 submetidos à cirurgia. FMUNISA 

2008 

 ALTO BAIXO TOTAL 

 N % N % N % 

Antro 19 63,3 30 75 49 70 

Corpo 8 26,7 7 17,5 15 21,4 

Cárdia 3 10 3 7,5 6 8,6 

Total 30 100 40 100 70 100 

X2 = 1,13  (p= 0,5684) 
OBS. Foram excluídos 2 casos de Linitis plástica (Todo), por não ser possível realizar 

análise estatística. 
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A distribuição de Alta e Baixa densidade de células NK não se alterou 

conforme a localização anatômica do tumor no estômago, não tendo assim, a 

localização do tumor relação com a densidade de células NK. Com relação ao 

total de casos, a incidência de concentração de células NK no corpo chegou a 

53,3% da amostra, porém sem significância estatística(Tabela 8). 

 

 

Tabela 9 - Infiltração tumoral na Parede Gástrica (T) e sua relação com a 

densidade das células NK nos 72 doentes submetidos à cirurgia. FMUNISA 

2008 
 ALTO BAIXO TOTAL 

 N % N % N % 

T1 3 9,4 3 7,5 6 8,3 

T2 7 21,9 17 42,5 24 33,3 

T3  20 62,5 15 37,5 35 48,6 

T4 2 6,2 5 12,5 7 9,7 

Total 32 100 40 100 72 100 

X2 = 5,3 (p=0,1511) 

 

 

A distribuição dos grupos de Alta e Baixa densidade de células NK entre 

os diversos T foi uniforme. Quando se considerou T3, obteve-se um N de 20 

doentes com alta concentração sobre um total de 35, observando-se uma 

porcentagem de 57,1%, porém sem significância estatística(Tabela 9). 
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Tabela 10 - Invasão Linfonodal (N) e sua relação com os grupos de Alta e 

Baixa densidade das células NK nos 72 doentes submetidos à 

cirurgia.FMUNISA 2008 

 ALTO BAIXO TOTAL 
% 

ALTO* 

 N % N % N %  

N0 9 28,1 20 50 29 40,3 31 

N1 6 18,7 4 10 10 13,9 60 

N2 15 46,8 14 35 29 40,3 51,7 

N3 2 6,25 2 5 4 5,5 50 

Total 32 100 40 100 72 100 44,4 

X2 =3,764 (p= 0,2786) 

* Porcentagem de alta densidade sobre o N total de cada variável 

 

 

No total, observou-se um maior número de casos em N0 (40,3%) e em 

N2 (40,3%). A respeito da prevalência de células NK, observou-se uma ligeira 

prevalência de Alta densidade em N2: 15 casos (46,8%) de um total de 32 de 

Alta densidade. Com relação à Baixa densidade, obteve-se 50% dos casos em 

N0 (20 de 40 casos), mas sem significância estatística(Tabela 10).  

 

 
Tabela 11 - Presença de Metástases (M) e a distribuição da densidade de 

células NK nos 72 doentes operados. FMUNISA 2008 

 ALTO BAIXO TOTAL  
% 

ALTO 

 N % N % N %  

M0 28 87,5 35 87,5 63 87,5 44,4 

M1 4 12,5 5 12,5 9 12,5 44,4 

Total 32 100 40 100 72 100 44,4 

Teste de Fisher p = 0,64 
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Com relação à ausência (M0) ou à presença de Metástases (M1), no 

total dos casos, observaram-se 63 casos M0 (87,5%) e 9 casos M1 (12,5%). A 

incidência de Alta e Baixa densidade de células NK foi exatamente a mesma 

tanto em M0 (87,5%) como em M1(12,5%) e a porcentagem de alta 

concentração, em relação ao número total de casos, também foi uniforme 

(44,4%)(Tabela 11). 

 
 
Tabela 12 - Tipo histológico de Laurén e sua relação com a densidade de 

células NK nos 72 doentes submetidos a cirurgia. FMUNISA 2008 

 ALTO BAIXO TOTAL 
% 

ALTO 

 N % N % N %  

Intestinal 24 75 23 57,5 47 65,3 51,1 

Difuso 8 25 17 42,5 25 34,7 32 

Total 32 100 40 100 72 100 44,4 

X2 = 2,40 (p=0,1213) 

 

A distribuição de Alta e Baixa densidade de células NK, em relação aos 

tipos intestinal e difuso, manteve-se uniforme. Sobre o número total de casos, a 

porcentagem de Alta densidade foi de 51,1% no tipo Intestinal, 32% no tipo 

difuso e 44,4% na média dos dois tipos(Tabela12). 
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Tabela 13 - Estadiamento (JSGC) e sua relação com a distribuição da 

densidade de células NK nos 72 doentes submetidos à cirurgia. FMUNISA 

2008 

 ALTO BAIXO TOTAL 
% 

ALTO 

 N % N % N %  

Ia 2 6,1 3 7,7 5 6,9 40 

Ib 3 9,1 12 30,8 15 20,8 20 

II 2 9,1 7 15,4 9 12,5 33,3 

IIIa 9 27,3 4 10,3 13 18,1 69,2 

IIIb 9 27,3 4 10,3 13 18,1 69,2 

IV 7 21,2 10 25,6 17 23,6 41,2 

Total 32 100 40 100 72 100 45,8 

X2 = 10,55 (p=0,0611)  Não significante, mas sugerindo uma tendência 

 

 

Embora não significantes, os resultados sugerem uma associação entre 

Alta densidade de células NK com os estádios IIIa e IIIb, 27,3% de incidência 

entre todos os estádios e prevalência de 69,2 %, quando considerados todos 

os casos de IIIa e IIIb. Sugere-se uma associação de Baixa densidade de 

células NK com os estádios Ib (30,8%) e II(15,4%)(Tabela 13). 

Com finalidade de análise estatística, foram agrupados os estádios I, IIa, 

IIb, denominados como INICIAL e os estádios IIIa, IIIb,IV, denominados como 

TARDIO, conforme realizado em Linha de Pesquisa do Prof. Dr. Rafael A. 

Possik em 1985 e Prof. Dr. Laércio Lourenço em 1989. 
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Tabela 14 - Estádios Inicial e Tardio e sua relação com a densidade de células 

NK nos 72 doentes submetidos à cirurgia. FMUNISA 2008 

 ALTO BAIXO TOTAL 
% 

ALTO 

 N % N % N %  

Inicial 7 24,2 22 53,8 29 40,3 27,6 

Tardio 25 75,8 18 46,2 43 59,7 58,1 

Total 32 100 40 100 72 100 45,8 

X2 = 6,51 (P < 0,02) 

 

 

Tal fato demonstra uma relação de Alta densidade de células NK com 

estádios mais avançados e de Baixa densidade nos estádios iniciais na 

amostra(Tabela 14). 

 

 

Tabela 15 - Tipo Histológico (WHO) e sua distribuição conforme a densidade 

de células NK nos 72 doentes submetidos à cirurgia. FMUNISA 2008 

 ALTO BAIXO TOTAL ALTO 

 N % N % N % % 

Pouco 
Diferenciado 

15 46,9 21 52,5 36 50 41,7 

Moderadamente
Diferenciado 

15 46,9 16 40 31 43,1 48,4 

Bem 
Diferenciado 

2 6,2 3 7,5 5 5,9 40 

Total 32 100 40 100 72 100 44,4 

X2 = 6,5 (p=0,8395) 

 

 

A respeito do número total de casos, quanto à classificação histológica, 

obteve-se 36 casos (50%) do tipo pouco diferenciado e destes uma incidência 
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de (41,7%) de Alta densidade de células NK. Quanto ao moderadamente 

diferenciado, obteve-se 31 casos (43,1%) e destes 48,4% de Alta densidade. 

Com relação ao bem diferenciado, obteve-se 5 casos (5,9%) e uma incidência 

de 40% de Alta densidade. Levando-se em conta os três tipos histológicos e a 

distribuição de Alta e Baixa densidade de células NK, houve uma distribuição 

uniforme, sem significância estatística(Tabela 15). 

 

Referente à sobrevivência, foram aplicados os testes de Mann-Whitney,e 

a curva de sobrevivência de Kaplan-Meier, que nos mostrou os seguintes 

resultados:  

 

 
Tabela 16 - Sobrevivência em meses no gênero Feminino e Masculino - 

comparando os grupos com Alta densidade de células NK versus Baixa 

densidade de células NK nos doentes analisados. FMUNISA 2008 

 Media de sobrevivência (meses)  

 Alta Baixa Z (U) calculado

Feminino 35,3 22 
1,47 (NS)  

(p=0,1416) 

Masculino 30,1 15,5 
3,10 

 (p=0,002) 

Sobrevivência global 32,3 18,2 

3,20 

(p= 0,0007) 

 

 

 

 

          No teste de Mann-Whitney, aplicado nesta tabela, observamos que a 

média de sobrevivência em meses no gênero feminino não tem significância. 

Já no gênero masculino temos uma significância(p=0,002), que é confirmada 

ao não estratificarmos a amostra (p=0,0007)(Tabela 16). 
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Não se observou diferença significativa entre as 2 curvas de sobrevivência. 

(Log-rank test p = 0.4059)  

 

Figura 1 - Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier em relação ao gênero nos 

doentes submetidos à cirurgia. FMUNISA, 2008. 
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Não se observou diferença significativa entre as 3 curvas de sobrevivência 

correspondentes aos 3 grupos de idade categorizados a  partir dos tercis da 

distribuição. (Log-rank test p = 0.8423)  

 
Figura 2 – Curva de sobrevivência conforme idade nos doentes submetidos à 

cirurgia. FMUNISA, 2008. 
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Observou-se diferença significativa entre as 2 curvas de sobrevivência (Log-

rank test p = 0.0025)  

 

Figura 3 – Curva de sobrevivência conforme a densidade Alta versus Baixa de 

células NK nos doentes submetidos à cirurgia. FMUNISA, 2008. 
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Não se observou diferença significativa entre as 2 curvas de sobrevivência. 

(Log-rank test p = 0.7242)  

 
Figura 4 – Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier, comparando a densidade 

de células NK no estádio INICIAL nos doentes submetidos à cirurgia. FMUNISA 

2008. 
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Observou-se diferença significativa entre as 2 curvas de sobrevivência. (Log-

rank test p <0.0001)  

 

Figura 5 – Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier comparando a densidade 

de células NK no estádio TARDIO nos doentes submetidos à cirurgia. 

FMUNISA 2008. 
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Tabela 17 - Análise multivariada de Cox , em modelo ajustado por sexo e 

idade, comparando a mortalidade de Alta densidade de células versus Baixa 

densidade nos doentes submetidos à cirurgia.FMUNISA 2008 

Variável DF 
Parâmetro 
Estimado 

Desvio-
Padrão          X2 Pr > X2

Hazard 
Ratio 95% CI 

Idade 1 0.00273 0.01327 0.0425 0.8368 1.003 0.977 1.029
Feminino 1 -0.38638 0.34682 1.2412 0.2652 0.680 0.344 1.341
Alto 1 -1.06946 0.35658 8.9954 0.0027 0.343 0.171 0.690

 
Os doentes com Alta densidade tiveram risco de mortalidade significativamente 
menor (HR = 0.343; CI95% 0.171-0690,P =0.0027). 
 
 
          Os doentes com Alta densidade de células NK tiveram um risco de morte 
66% menor em comparação com doentes com Baixa densidade de células em 
modelo ajustado por sexo e idade, na análise de Regressão Múltipla de Cox. 
Sendo assim a densidade de células NK considerado um fator prognóstico 
independente. 
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5. DISCUSSÃO 
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5.1 Da metodologia 
 

Trata-se de um estudo retrospectivo envolvendo 72 casos de doentes 

portadores de adenocarcinoma gástrico, submetidos à cirurgia de gastrectomia 

com linfadenectomia à D2 com intenção curativa. Os trabalhos pesquisados 

compreendem casuística similar à nossa, como Saito et al. (1999) com 118 

doentes; Takashi et al. (2002) com 65 doentes; Canöz et al. (2002), com 94 

doentes. 

Quanto à classificação, segundo Lauren (1965), alguns autores também 

a usaram: Canöz et al (2002) e Hyakudomi et al. (2008). 

Para fins de análise estatística, Lourenço (1999) e Borch et al. (2000), 

também subdividiram os tumores em estádios menos avançados (I e II), os 

quais chamamos de INICIAL e mais avançados (III e IV) ou TARDIO. 

Com relação à identificação e contagem das células dendríticas; no 

nosso método de imuno-histoquímica usou-se o anticorpo CD1a, 

diferentemente de Kakeji (1998), Saito (1998 e 1999), Takahashi (2002), Yin 

(2003) e Yamaguchi (2005) que utilizaram o anticorpo S100, porém atualmente 

não é mais utilizado   por  saber-se  que o mesmo pode ter reação cruzada 

com células nervosas, e o reagente ideal é o CD1a conforme Lins et al. (2005) 

e Barbuto et al. (2004). Em relação à investigação e contagem das CD, esta foi 

realizada semelhante à técnica utilizada por Saito et al. (1998). 

Com relação à identificação e contagem das células NK, utilizamos o 

anticorpo CD 57, como Ishigami et al. (2000c e 2006) e Hyakudami et al. 

(2008), já Canöz et al., em 2002, utilizaram anti HSP70. Nosso método de 

identificação foi igual ao usado para CD, e semelhante ao usado por Ishigami 

et al. (2000c). Decidimos utilizar estes parâmetros na nossa amostra, baseados 

na literatura, e por entender que um aumento de 400x seria o ideal para a 

visualização e contagem das células, e um valor de corte de 15, foi o valor mais 

utilizado nos trabalhos estudados. 
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5.2 Dos Resultados 

 

 

A incidência de câncer gástrico em nossa amostra, em relação ao 

gênero, foi de 63,9% de masculino e 36,1% de feminino, demonstrando uma 

relação de 1,77 homens: 1 mulher, assim como descrito historicamente na 

literatura por Wee, Kang, Teh (1992) e Lin et al. (1993).  Comparado aos 

trabalhos analisados de vários países e datas diferentes, nossos resultados 

também foram muito similares, demonstrando uma distribuição semelhante 

entre os gêneros: Saito et al. (1998) encontrou 55,7% do gênero masculino e 

44,3% de feminino. O mesmo autor, em 1999, obteve uma amostra com 53,4% 

masculino e 46,6% feminino. Takahashi et al. (2002) encontrou 67,7% 

masculinos e 32,3% femininos.  Hyakudomi et al. (2008) encontrou 63,9% 

masculino e 36,1% feminino. Com estes resultados, observamos que o gênero 

feminino tem menor incidência de câncer gástrico do que o gênero masculino, 

mas ainda não sabemos a razão desta ocorrência. Seria o estrógeno um fator 

protetor para o adenocarcinoma gástrico, ou essa diferença ocorre devido a 

fatores comportamentais diferentes nos dois gêneros? 

A idade variou de 31 à 84 anos com média de 57,3 anos e desvio padrão 

de 1,28, não se alterando muito quando analisada a média de idade conforme 

o gênero (Tabela 1): masculino 59,9 anos com desvio padrão de 1,27 e 

feminino 54,7 anos com desvio padrão de 1,29. Nossos resultados são 

semelhantes aos encontrados por diversos autores. Takahashi et al. (2002) 

encontraram idade média de 56,8 anos e no estudo de Hyakudomi et al. (2008) 

a idade variou de 32 a 94 anos com média de 64,8 anos. Podemos dizer que 

indivíduos mais idosos tem uma incidência maior de câncer gástrico, como 

ocorre também em outras neoplasias, este envelhecimento celular leva a maior 

probabilidade de ocorrências de mutações, e ainda, o sistema imune apresenta 

maior dificuldade em localizar e destruir estas mutações. 

Um fato que observamos, é que o Brasil, apesar de ser um país em 

desenvolvimento, localizado na América do Sul, apresenta incidência de 

gênero e idade semelhante aos países de 1º mundo, inclusive os asiáticos. 
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Então, provavelmente, apesar de culturas diferentes, estamos cultivando os 

mesmos hábitos de vida dos países desenvolvidos. 

Segundo estudo de Moreno et al. (2005), estudando fatores prognósticos 

do câncer gástrico em 107 doentes, encontrou predomínio do sexo masculino 

(p<0,05) e a idade média foi de 59 anos. O estádio IV foi o mais frequente 

(31,4%) e a localização mais frequente foi no antro gástrico (68,8%), seguido 

pelo corpo (24,2%) e fundo e cárdia (12,8%), concluindo que os fatores 

prognósticos favoráveis no câncer de estômago foram estádio precoce, idade 

inferior a 60 anos e localização distal do tumor. Comparando com os nossos 

resultados, também houve predomínio de sexo masculino, nossa média de 

idade foi de 53,7, o estádio IV também foi o mais frequente (23,6%) e quanto à 

localização, tivemos: antro (70%), corpo (21,4%), cárdia (8.6%) e dois casos de 

linite. Apesar de atualmente haver no mundo um aumento na incidência do 

câncer da cárdia, ainda encontramos na nossa amostra uma alta incidência de 

câncer em localização distal (antro). Podemos atribuir isso a alta prevalência de 

infecção por H. pylori na nossa população portadora de adenocarcinoma 

gástrico, cerca de 23,3%, segundo pesquisa realizada no nosso serviço em 

2008 (Kotinda, 2009). 

 Nossa população estudada também tem difícil acesso à saúde pública, 

não sendo feito o diagnóstico de doenças ainda benignas, como gastrites, que 

são mais frequentes e, por falta de tratamento, poderiam estar evoluindo para a 

malignização. Como sabemos, a carcinogênese gástrica ocorre iniciando-se na 

mucosa normal, evoluindo para gastrite não atrófica, gastrite atrófica, 

metaplasia intestinal, displasia e adenocarcinoma do tipo intestinal (Correa, 

1992). Por isso, observamos um alto índice de doença avançada. 

Com relação à classificação de Laurén, encontramos em nosso trabalho 

uma incidência de 65,3% do tipo intestinal, 34,7% do tipo difuso e nenhuma 

incidência do tipo misto. Munoz et al. (1968) demonstraram que o carcinoma 

tipo Intestinal incide com maior frequência nas áreas geográficas de risco 

intermediário, como o Brasil. Além disto, Marigo, Okuyama e Santo (1997) 

demonstraram um aumento na incidência do tipo intestinal concomitante a uma 

diminuição do tipo difuso, fato que determinou uma mudança no 

comportamento dos índices obtidos na relação intestinal/difuso. Valores 

anteriormente menores que 1, hoje estão com tendência a aumentar com o 
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passar do tempo. Oshima et al. (1999), calcularam um índice intestinal/difuso 

de 1,78.  No estudo de Canöz et al. (2002), encontraram-se 59,6% do tipo 

intestinal, 22,3% do tipo difuso e 18,1 do tipo misto, com uma relação entre 

intestinal/difuso de 2,66. Em nosso estudo, esse índice foi de 1,88, sugerindo a 

tendência de seu aumento progressivo (Tabela 6). Acredita-se que fatores 

ambientais tenham importante papel na gênese dos tumores tipo intestinal, 

enquanto os do tipo difuso tenham caráter genético. Observamos que países 

como Japão, Coréia e China apresentam a relação entre Intestinal/Difuso 

menor, sugerindo um fator genético mais importante, provavelmente por serem 

populações com menor miscigenação do que outras populações mundiais. 

Diferentemente do Brasil, por exemplo, onde há uma mistura muito grande de 

raças, observamos uma prevalência maior do tipo intestinal. Com isso, 

observamos que com o passar dos anos, o fator genético vem diminuindo e, 

cada vez mais, os fatores ambientais estão prevalecendo na gênese do 

adenocarcinoma gástrico. 

A CD é a principal célula apresentadora de antígenos (APC), pois é a 

mais eficaz para ativar as células CD4+ e CD8+ naïves e iniciar as respostas 

das células T. As CD estão na circulação sob forma de monócito e CD inativas, 

quando elas capturam o antígeno (célula tumoral, no caso) elas se tornam CD 

ativas e migram para os linfonodos para apresentar os antígenos para os 

linfócitos T. A atuação das CD depende de vários fatores: capacidade da célula 

tumoral “burlar” a ativação imunológica, ou o hospedeiro apresentar uma 

grande imunodeficiência por problemas genéticos ou nutricionais e, com isso, 

“falhar” o reconhecimento e apreensão do antígeno. No nosso trabalho, nos 

deparamos com uma baixa incidência de Alta densidade de CD (5%), não 

sendo possível realizar análise estatística dos resultados. Quais poderiam ser 

as causas? Não sabemos se no momento da análise do material retirado já 

teria ocorrido a migração dessas células para o tecido linfático; se os fatores de 

inibição da maturação da CD, como o fator de crescimento  vascular endotelial  

(VEGF), citado por Takahashi et al. (2003), estavam fortemente presentes na 

nossa amostra, pois tais fatores não foram analisados, ou então, se nossos 

doentes, por serem oriundos de uma população de baixa renda e cronicamente 

desnutridos, mesmo antes de adquirirem o câncer gástrico e, com isso, 

apresentarem “falha” no seu sistema imunológico. Porém, são conjecturas, que 
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para serem comprovadas necessitam mais estudos para confirmarem estas 

hipóteses. 

A respeito das células NK, dos 72 casos analisados, 40 doentes (55,6%) 

apresentaram Baixa densidade de células e 32 casos (44,4%) apresentaram 

Alta densidade de células, que se distribuíram uniformemente entre os gêneros 

feminino (42,3%) e masculino (45,6%), conforme demonstra a Tabela 4. Esses 

resultados assemelham-se aos encontrados por Ishigami et al. (2000c), Canöz 

et al. (2002) e Hyakudomi et al. (2008). Com isso, consideramos que fatores 

hormonais não devem influenciar na concentração de células NK. 

Ishigami et al. (2000b) observaram que não houve diferença estatística 

quanto à localização anatômica e a distribuição de Alta ou Baixa densidade de 

células NK, o mesmo achado que nosso estudo demonstrou (Tabela 8). O que 

nos leva a crer que a localização do tumor não influencia a resposta 

imunológica. Com relação à profundidade da lesão (T), o referido autor 

demonstrou um p< 0,05 nos tumores classificados como T2, o que não ocorreu 

na nossa análise (Tabela 9). 

Já em 2000a, Ishigami et al. observaram que a densidade de CD e de 

células NK tinham correlação significativa quanto a invasão linfonodal, 

demonstrando que a densidade de CD e de NK diminuíam gradualmente de 

acordo com a progressão do envolvimento linfonodal, ou seja, quanto maior a 

densidade de CD e de NK, menor era o comprometimento de linfonodos  

(p=0.01, r=0,6). Em nosso estudo não observamos essa diferença (Tabela 10). 

Podemos atribuir esse fato, talvez por nossos doentes apresentarem um 

estado nutricional bastante comprometido, conforme observado em estudo 

realizado em 2008 em nosso serviço (Silva, 2008), e por sabermos que o 

estado nutricional atua diretamente na qualidade da resposta imunológica, 

levando entre outras alterações diminuição dos linfócitos. 

Em nosso estudo, comparando doentes portadores de metástases ou 

não na ocasião do ato cirúrgico e comparando com a densidade de células NK 

(Tabela 11), também não observamos diferença estatística, diferentemente do 

observado por Ishigami et al. (2000b), que relatou um maior número de 

recidivas nos doentes com Baixa densidade de DC, NK e MIB-1. Outros 

autores consultados não realizaram tal comparação. Em nosso estudo não 
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observamos essa relação, talvez pelo tamanho da nossa amostra, pois o autor 

acima citado trabalhou com uma amostra de 146 doentes. 

Quanto à classificação de Laurén e a Alta e Baixa densidade de células 

NK, a distribuição foi uniforme entre os tipos intestinal e difuso (Tabela 12), 

diferentemente do encontrado por Canöz et al. (2002), que observaram uma 

densidade maior de células NK no tipo intestinal(p<0,05). Já Hyakudomi et al. 

(2008), assim como nós, não observaram essa diferença.   

Analisando o estadiamento da nossa amostra pela Japanese Society 

Gastric Cancer e correlacionando com a Alta ou Baixa densidade de células, 

observamos uma tendência de associação de Alta densidade com os tipos  

mais avançados. Então, realizamos uma associação e classificamos como 

INICIAL (Ia, Ib,II) e TARDIO (IIIa, IIIb e IV) e obtivemos diferença estatística (p 

<0,02) segundo as tabelas 13 e 14, o que confirma os primeiros estudos  sobre 

processo inflamatório peri-tumoral, como o de Davessar et al. (1990), que 

demonstravam melhor prognóstico, conforme maior processo inflamatório, 

independente do tipo de tumor ou do seu estadiamento, levando a crer que o 

hospedeiro poderia se “defender” do câncer dependendo de sua resposta 

imunológica, englobando o tumor e impedindo que ele se disseminasse no 

organismo, apesar de poder aumentar localmente. Muito tempo se passou e 

ainda tenta-se entender o processo inflamatório peri-tumoral, só que agora, 

com conceitos mais modernos de imunologia tumoral. Em trabalho publicado 

em 2007, Talmadge, Donkor e Scholar, foi realizada uma revisão sobre todo o 

mecanismo de imunossupressão e imunorregulação, demonstrando a 

importância destes eventos não só para compreender  a interação dos tumores 

com o sistema imune, como também para intervenções clínicas, como vacinas 

e imunoterapias. 

Além disso, vários trabalhos sobre imunoterapia em doentes com 

tumores avançados demonstraram melhora em fatores prognóstico e 

sobrevivência em diversos tipos de tumores, incluindo o adenocarcinoma 

gástrico (Fong e Engleman, 2000; Ueda et al., 2004; Homma et al., 2003; Wu et 

al., 2004; Kanazawa et al., 2005; Barbuto et al., 2004; Re et al., 2006; 

Sakakibara et al., 2006; Homma et al., 2006; Tamir et al. 2007).  

Com relação à sobrevivência, quando dividimos por gênero, no feminino 

não houve diferença estatística, o que já ocorreu no gênero masculino e 
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quando não desmembramos a amostra, manteve-se a significância com p = 

0,0007. 

Ao realizar as curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier, observamos 

que não houve diferença ao compararmos tanto o gênero, como a idade na 

nossa amostra, diferentemente do que relata a literatura, na qual, Lourenço em 

1989 observou sobrevivência significativamente maior no gênero feminino, e 

em trabalho de Mader (2005), observou correlação negativa entre idade e 

sobrevivência. Já em recente trabalho realizado por Castro (2008), mostrou 

que as únicas variáveis com valor prognóstico independente foram: 

comprometimento linfonodal, estádio avançado da doença e extensão da lesão 

no estomago. 

Ao realizarmos uma comparação na densidade de células NK, obteve-se 

uma curva de sobrevivência estatisticamente melhor com a Alta densidade de 

células NK, em relação à Baixa densidade (p=0,0025). E ao realizar a análise 

multivariada em modelo ajustado para sexo e idade, observou-se que os 

doentes com Alta densidade de células tiveram um risco de morte 66% menor 

em comparação com os doentes de Baixa concentração (p=0,0027). Sendo 

portanto a Alta densidade de células NK um fator prognóstico independente. 

Na análise de sobrevivência, levando-se em consideração os estádios 

INICIAL e TARDIO, comparando-se com a densidade de células NK, obtivemos 

diferença estatística importante nos doentes com Alta densidade de células NK 

no estádio TARDIO (p>0,0001), o que não ocorreu no estádio INICIAL 

(p=0,7542). O que nos leva a crer que a Alta densidade de células NK nos 

estádios mais avançados pode ser capaz de melhorar a sobrevivência dos 

doentes, formando um “bloqueio” das células tumorais através do Sistema 

Imunológico e com isso impedindo o avanço da doença.  

Ishigami et al. (2000a), relatam que há vários estudos constatando a 

correlação entre prognóstico e reação imunológica local e sistêmica em 

doentes com adenocarcinoma gástrico. Porém, a correlação na graduação da 

infiltração linfocitária precisa ser esclarecida, tanto dos linfonodos do sangue 

periférico, quanto no inflitrado tumoral dos doentes com câncer gástrico. A 

maior parte da infiltração linfocitária consiste de células T. As células NK 

constituem uma pequena porção do infiltrado linfocitário do tumor. Esse foi o 

primeiro trabalho para investigar a correlação imuno-histoquímica entre células 
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NK intratumoral e caracteres clínicos e a sobrevivência dos doentes com 

adenocarcinoma gástrico. Os autores correlacionaram Alta densidade de 

células NK com adenocarcinoma indiferenciado, o que não ocorreu em nosso 

trabalho, pois a densidade de células NK se distribuiu igualmente entre os tipos 

histológico. Os autores não acharam correlação entre a densidade de células 

NK e o infiltrado linfocitário, sendo que a possível explicação para este fato, é 

que certas citoquinas que ativam as células T não estimulam as células NK 

simultaneamente. Nosso trabalho não mensurou o infiltrado linfocitário, por 

haver dificuldade neste procedimento e ser uma variável qualitativa, e com isto 

estar sujeito a viés de mensuração. Em adição, devemos considerar que a 

mucosa gástrica é inflamada por bactérias e por condições ácidas. Nesse 

estudo os autores encontraram uma relação entre Alta densidade de células 

NK e baixa profundidade da lesão (T) e com estádios iniciais, características 

não observadas em nosso estudo. Já em relação à sobrevivência, os dados do 

nosso estudo foram iguais aos dos autores, os quais mostraram melhora de 

sobrevivência nos doentes com Alta densidade de células NK, com 

significância estatística, sugerindo um seguimento mais cuidadoso nos doentes 

com Baixa densidade de células NK. 

Ishigami et al. (2000a), estudando a densidade de células NK e CD nos 

linfonodos de doentes portadores de adenocarcinoma gástrico, submetidos à 

cirurgia curativa, observaram que os linfonodos perigástricos continham uma 

densidade maior de células do que os linfonodos mais distantes, levando a crer 

que a proteção realizada por essas células estava relacionada com a distância 

do tumor primário e que esses linfonodos tinham uma forte atividade 

antitumoral. Os autores também observaram, assim como nós, melhor 

sobrevivência dos doentes com Alta densidade de células NK e de células 

dendríticas e também uma baixa recorrência de doença loco-regional em tais 

doentes. Em nosso estudo não conseguimos analisar a densidade de CD,  mas 

com relação à densidade de células NK, nossos resultados foram semelhantes 

aos dos autores, reforçando nossa idéia da importância da presença dessas 

células relacionadas à imunidade para melhorar o prognóstico dos doentes 

com câncer gástrico. 

Takahashi et al. (20002) estudando a densidade de VEGF-C e de CD 

em doentes com adenocarcinoma gástrico, observou que o prognóstico de 
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doentes com Baixa densidade de CD e Alta expressão de VEGF-C era pior do 

que em doentes com Alta densidade de CD e Baixa expressão de VEGF-C, 

sugerindo que o VEGF-C produzido pelo tumor causava disfunção nas CD e 

essa talvez fosse uma das maneiras do câncer evitar a Vigilância Imunológica. 

Todos esses estudos são importantes para tentarmos compreender o 

funcionamento do mecanismo de crescimento e escape dos tumores do 

sistema imune. O funcionamento do sistema imune é muito complexo e 

dependente das características do tumor e do hospedeiro, e cada estudo 

destes é importante no contexto de se tentar entender cada vez melhor como 

funciona esta relação. 

Canöz et al. (2002), estudando o infiltrado linfoplasmocitário e a 

densidade de células NK, observou que a densidade de linfócitos peri-tumorais 

refletiam melhor a resposta imune anti-tumoral do que os linfócitos  do sangue 

periférico, afirmaram que a resposta inflamatória anti-tumoral é um importante 

fator prognóstico no carcinoma gástrico e que a inflamação é mais comum nos 

carcinomas do tipo Intestinal do que no tipo difuso. Hoje em dia, através de 

conhecimentos mais atuais, sabemos que a inflamação peri-tumoral é 

importante, porém depende do tipo de células que compõe este infiltrado, como 

CD, células NK, linfócitos CD8+, que sabidamente têm atividade anti-tumoral. 

Os achados dos autores assemelharam-se aos nossos, que não encontraram 

significância estatística entre densidade de células NK e as variáveis 

estudadas, como tipo de tumor, tamanho, profundidade da lesão (T), invasão 

linfonodal (L), metástases (M), invasão vascular, sexo e idade. Também 

observaram maior densidade de células NK nos tumores mais avançados do 

que nos tumores iniciais. Isso, talvez, se dê pelo fato de que a resposta imune 

inflamatória necessite de um determinado tempo para chegar ao local afetado 

pelo câncer e, então, serve como uma barreira ao redor do tumor prevenindo 

sua disseminação. 

Yamaguchi et al. (2005), demonstrou que a expressão de VEGF e de 

iNOS estão envolvidos com a disfunção da imunidade, por induzirem as CD à 

apoptose e como estas células são essenciais para amplificação da resposta 

imune, por meio da apresentação de antígenos, proliferação de células T e 

produção de citocinas pró-inflamatórias. Esse defeito na função das CD afetou 

o prognóstico dos doentes estudados, com maior número de metástases e 
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piora da sobrevivência. São necessários mais estudos para descobrir o 

mecanismo dessa regulação e, dessa forma, realizarmos uma nova abordagem 

para o tratamento do câncer. 

Hyakudomi et al. (2008), estudaram uma citoquina CX3C específica – 

Fractalkine - que atua como quimioatático de células NK, linfócitos T CD8+, 

monócitos e CD. E os autores observaram, que apesar do número de células 

NK contadas no tumor constituírem pequena porcentagem do infiltrado 

linfocitário, elas são suficientes para promover efeito anti-tumoral local e 

melhorar o prognóstico. As células NK atuam na imunidade natural lisando 

células tumorais com seus grânulos citoplasmáticos e estudos atuais 

demonstraram que as células NK ativadas podem promover a maturação de 

CD. Nesse estudo os autores constataram que a alta expressão de Fractalkine,  

células NK e  linfócitos TCD8+ denotam um melhor prognóstico e melhora de 

sobrevivência. 

Segundo observamos nos diversos trabalhos estudados, há uma 

correlação importante entre reação de Sistema Imunológico e melhora 

prognóstica e de sobrevivência nos doentes portadores de adenocarcinoma 

gástrico operado. Assim como nós, os autores estudaram as células principais 

relacionadas à imunidade natural e adquirida (CD, NK, linfócito CD8+) e todos 

correlacionaram uma maior densidade dessas células com a melhora 

prognóstica. Trabalhos recentes estão cada vez mais perto de desvendar o 

complexo funcionamento do Sistema Imune em relação aos tumores e, por 

meio de desses estudos, talvez possamos chegar a uma nova tática de 

tratamento contra essas doenças intituladas como Câncer. 

Chama a nossa atenção, o fato de o nosso trabalho ter tido resultados 

semelhantes aos trabalhos analisados, apesar destes terem sido realizados em 

países desenvolvidos, diferentemente do nosso país e de nossa amostra ser 

constituída de doentes na sua maioria desnutridos, etilistas e tabagistas. Talvez 

esse tipo de amostra justifique o fato de não termos conseguido analisar as 

CD, pois o estado nutricional influencia diretamente o Sistema Imune. Nutrição, 

imunidade, infecção e câncer estão diretamente relacionados, como já descrito, 

por Rey et al. (1997), Schattner. (2003) e Karcz et al. (2006). Segundo Penié, 

Pórben e Gonzalez (2000), a desnutrição causa diversos efeitos na função 

imune do paciente, tais como: diminuição dos linfócitos T, diminuição da 
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quimiotaxia, adesividade, fagocitose e diminuição da atividade microbicida das 

células fagocitárias; diminuição dos níveis de anticorpos normais ou 

aumentados, porém, com secreção deficiente de IgA e diminuição do CH50. 

Em nossa opinião estamos seguindo uma área muito promissora para o 

tratamento do câncer, pois o futuro para o tratamento desta doença está na 

melhora da função imunológica e na manipulação genética.  Em termos 

cirúrgicos, acreditamos que já chegamos no nosso limite curativo, através da 

técnica de linfadenectomia. Os tratamentos adjuvantes existentes, como 

quimioterapia e radioterapia, pelo menos em relação ao câncer gástrico, ainda 

têm resultados desanimadores. 

É evidente que nosso trabalho é apenas o começo e que na realidade só 

mostrou um caminho. Temos o intuito de continuarmos nessa linha de pesquisa 

para tentarmos elucidar as dúvidas deixadas por esse estudo. 
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6. CONCLUSÕES 
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1. Não foi possível realizar análise estatística referente a densidade de Células 

Dendríticas.  

 

2. A densidade das células NK não difere entre as variáveis clínico-

patológicas, com exceção do estadiamento, onde nota-se um predomínio de 

Alta densidade de células nos estádios mais avançados. 

 

3. Doentes com Alta densidade de células NK apresentaram melhor 

sobrevivência, tanto global como na avançada, do que os doentes com 

Baixa densidade.  

 

4. A densidade das células NK mostrou-se como um fator prognóstico 

independente. 
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7. ANEXOS 
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Anexo 1 - Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa -UNISA 
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Anexo 2- Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa-UNIFESP 
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Anexo 3 - Tabela de cálculos para curva de Kaplan-Meier e Regressão de Cox 

 

Testing Homogeneity of Survival Curves for time over Strata 
 

Rank Statistics 
conc_cells Log-Rank Wilcoxon 
high -9.0820 -376.00 
low 9.0820 376.00 

 
Covariance Matrix for the Log-Rank Statistics 

conc_cells high low 
high 9.01361 -9.01361 
low -9.01361 9.01361 
  

 
 

Covariance Matrix for the Wilcoxon Statistics 
conc_cells high low 
high 14427.6 -14427.6 
low -14427.6 14427.6 

 

 
Test of Equality over Strata 

Test Chi-Square DF
Pr > 

Chi-Square 
Log-Rank 9.1509 1 0.0025 
Wilcoxon 9.7990 1 0.0017 
-2Log(LR) 8.6683 1 0.0032 
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter  DF 
Parameter 

Estimate 
Standard

Error
Chi-

Square Pr > ChiSq
Hazard 

Ratio 

95% 
Hazard 
Ratio 

Confidence 
Limits 

Variable 
Label 

sex female 1 -0.27910 0.33411 0.6978 0.4035 0.756 0.39
3 

1.45
6

sex 
female 

Em nível de significância de 5%,  não observou-se diferença estatisticamente 
significativa no  risco de morte de doentes   sex=female comparados com doentes 
sex=male (HR =0.756;  CI95% 0.393 - 1.456,p=0.4035) 
 

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF 
Parameter 

Estimate 
Standard

Error
Chi-

Square Pr > ChiSq
Hazard 

Ratio 

95% 
Hazard 
Ratio 

Confidence 
Limits 

age 1 0.0003383 0.01279 0.0007 0.9789 1.000 0.97
6 

1.02
6

Em nível de significância de 5%, a idade não apresentou diferença 
estatisticamente significativa no risco de morte   (HR =1.000;CI95% 0.976-
1.026, p=0.9789) 
 

Stratum 1: conc_cells = high 
Product-Limit Survival Estimates 

time  
Surviva

l
Failur

e

Survival 
Standar
d Error

Numbe
r

Failed

Numbe
r 

Left 
0.0000  1.0000 0 0 0 7 
3.0000  0.8571 0.142

9
0.1323 1 6 

12.0000 * . . . 1 5 
14.0000  0.6857 0.314

3
0.1863 2 4 

20.0000  0.5143 0.485
7

0.2039 3 3 

39.0000  0.3429 0.657
1

0.1951 4 2 

60.0000 * . . . 4 1 
60.0000 * 0.3429 . . 4 0 

Note:  The marked survival times are censored observations. 
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Summary Statistics for Time Variable time 
 
 

Quartile Estimates 

Percent 
Point

Estimate

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 
75 . 20.0000 .
50 39.0000 14.0000 .
25 14.0000 3.0000 39.0000

 
 

Mean Standard Error

26.3143 6.3811
 
Note:  The mean survival time and its standard error were underestimated 
because the largest observation was censored and the estimation was 
restricted to the largest event time. 
 
 
 

Stratum 2: conc_cells = low 
Product-Limit Survival Estimates 

time  Survival Failure

Survival
Standard 

Error
Number

Failed
Number 

Left 
0.0000  1.0000 0 0 0 20 
3.0000  . . . 1 19 
3.0000  0.9000 0.1000 0.0671 2 18 
4.0000  0.8500 0.1500 0.0798 3 17 
4.0000 * . . . 3 16 
4.0000 * . . . 3 15 
7.0000  0.7933 0.2067 0.0925 4 14 

11.0000  0.7367 0.2633 0.1018 5 13 
12.0000 * . . . 5 12 
13.0000 * . . . 5 11 
18.0000  0.6697 0.3303 0.1124 6 10 
20.0000  0.6027 0.3973 0.1195 7 9 
24.0000  0.5358 0.4642 0.1235 8 8 
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Stratum 2: conc_cells = low 
Product-Limit Survival Estimates 

time  Survival Failure

Survival
Standard 

Error
Number

Failed
Number 

Left 
27.0000  0.4688 0.5312 0.1249 9 7 
36.0000 * . . . 9 6 
36.0000 * . . . 9 5 
36.0000 * . . . 9 4 
37.0000  0.3516 0.6484 0.1381 10 3 
42.0000  0.2344 0.7656 0.1328 11 2 
60.0000 * . . . 11 1 
60.0000 * 0.2344 . . 11 0 

 
Note: The marked survival times are censored observations. 

 
 
Summary Statistics for Time Variable time 
 
 

Quartile Estimates 

Percent 
Point

Estimate

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper
75 42.0000 27.0000 .
50 27.0000 18.0000 42.0000
25 11.0000 4.0000 27.0000

 
Mean Standard Error

26.5834 3.7326
 
Note:  The mean survival time and its standard error were underestimated 
because the largest observation was censored and the estimation was 
restricted to the largest event time. 
 
 

Summary of the Number of Censored and Uncensored Values 

Stratum conc_cells Total Failed Censored
Percent 

Censored 
1 high 7 4 3 42.86 
2 low 20 11 9 45.00 
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Summary of the Number of Censored and Uncensored Values 

Stratum conc_cells Total Failed Censored
Percent 

Censored 

Total  27 15 12 44.44 
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Testing Homogeneity of Survival Curves for time over Strata 
 
 

Rank Statistics 

conc_cells 
Log-

Rank Wilcoxon
high -0.61539 -7.0000
low 0.61539 7.0000

 
 

Covariance Matrix for the Log-Rank 
Statistics 

conc_cells high low
high 3.04131 -3.04131
low -3.04131 3.04131

 
 
 

Test of Equality over Strata 

Test Chi-Square DF
Pr > 

Chi-Square 
Log-Rank 0.1245 1 0.7242 
Wilcoxon 0.0532 1 0.8175 
-2Log(LR) 0.1528 1 0.6959 

 
Covariance Matrix for the Wilcoxon 

Statistics 
conc_cells high low
high 920.538 -920.538

low -920.538 920.538
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Stratum 1: conc_cells = high 
Product-Limit Survival Estimates 

time  Survival Failure

Survival 
Standard 

Error
Number

Failed
Number 

Left 
0.0000  1.0000 0 0 0 17 

12.0000 * . . . 0 16 

13.0000  0.9375 0.0625 0.0605 1 15 

18.0000  0.8750 0.1250 0.0827 2 14 

21.0000  0.8125 0.1875 0.0976 3 13 

22.0000  0.7500 0.2500 0.1083 4 12 

24.0000  0.6875 0.3125 0.1159 5 11 

27.0000  . . . 6 10 

27.0000  0.5625 0.4375 0.1240 7 9 

27.0000 * . . . 7 8 

36.0000 * . . . 7 7 

36.0000 * . . . 7 6 

36.0000 * . . . 7 5 

39.0000  0.4500 0.5500 0.1413 8 4 

48.0000 * . . . 8 3 

60.0000 * . . . 8 2 

60.0000 * . . . 8 1 

60.0000 * 0.4500 . . 8 0 

 
Note:  The marked survival times are censored observations. 
 
 
 
Summary Statistics for Time Variable time 
 

Erro! Indicador não definido.Quartile 
Estimates 

Percent 
Point

Estimate

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper
75 . 39.0000 .

50 39.0000 24.0000 .
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Erro! Indicador não definido.Quartile 
Estimates 

Percent 
Point

Estimate

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper
25 23.0000 18.0000 39.0000

 
 

Mean Standard Error

31.4375 2.4348
 
 
 
Note:  The mean survival time and its standard error were underestimated 
because the largest observation was censored and the estimation was 
restricted to the largest event time. 
 
 
 

Stratum 2: conc_cells = low 
Product-Limit Survival Estimates 

time  Survival Failure

Survival 
Standard 

Error
Number

Failed
Number 

Left 
0.0000  1.0000 0 0 0 16 
3.0000  0.9375 0.0625 0.0605 1 15 
4.0000  . . . 2 14 
4.0000  0.8125 0.1875 0.0976 3 13 
5.0000  0.7500 0.2500 0.1083 4 12 
8.0000  0.6875 0.3125 0.1159 5 11 

10.0000  0.6250 0.3750 0.1210 6 10 
11.0000  0.5625 0.4375 0.1240 7 9 
12.0000  0.5000 0.5000 0.1250 8 8 
13.0000  0.4375 0.5625 0.1240 9 7 
15.0000  0.3750 0.6250 0.1210 10 6 
16.0000  . . . 11 5 
16.0000  0.2500 0.7500 0.1083 12 4 
17.0000  0.1875 0.8125 0.0976 13 3 
19.0000  . . . 14 2 
19.0000  0.0625 0.9375 0.0605 15 1 
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Stratum 2: conc_cells = low 
Product-Limit Survival Estimates 

time  Survival Failure

Survival 
Standard 

Error
Number

Failed
Number 

Left 
27.0000  0 1.0000 0 16 0 

 
 
 
 
 
 
 
Summary Statistics for Time Variable time 
 

Quartile Estimates 

Percent
Point

Estimate

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper
75 16.5000 13.000

0
19.000

0
50 12.5000 8.0000 16.000

0
25 6.5000 4.0000 12.000

0
 
 

Mean Standard Error
12.437

5
1.6658

 
 

Summary of the Number of Censored and Uncensored Values 

Stratum conc_cells Total Failed Censored
Percent 

Censored 
1 high 17 8 9 52.94 

2 low 16 16 0 0.00 

Total  33 24 9 27.27 
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Testing Homogeneity of Survival Curves for time over Strata 
 

Rank Statistics 

conc_cells 
Log-

Rank Wilcoxon
high -9.8697 -235.00

low 9.8697 235.00

 
 
 

Covariance Matrix for the 
Log-Rank Statistics 

conc_cells high low
high 3.91238 -

3.91238

low -
3.91238

3.91238

 
Covariance Matrix for the 

Wilcoxon Statistics 
conc_cells high low
high 2471.17 -

2471.17

low -
2471.17

2471.17

 
 
 
 

Test of Equality over Strata 

Test 
Chi-

Square DF
Pr >

Chi-Square
Log-Rank 24.8982 1 <.0001
Wilcoxon 22.3477 1 <.0001
-2Log(LR) 17.3581 1 <.0001
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Anexo 4 - Ilustrações 

 

Figura A1 - Célula Dendrítica no adenocarcinoma gástrico 

(imuno-histoquímica CD1a-400x). 

 

 

Figura A2 - Célula Natural Killer no adenocarcinoma gástrico 

(imuno-histoquímica CD57-400x). 



 

 

  NOME IDENT. IDADE GENERO        TAMANHO    LOCALIZAÇAO PROFUN INVASAO META ESTADIO       P       M       B LAUREN SOBREVIDA CEL.DEN CEL. NK 

JBO B97 1586 53 M 40X15X10 ANTRO T3 N2 M0 IIIb X   INTESTIN 11 MESES B B 
EMM B97 1796 40 F 120X100X100 CORPO T3 N2 M1 IV X   INTESTIN 13 MESES B B 
LAR B97 2953 74 M 70X90X40 CORPO T3 N2 M1 IV X   INTESTIN 12 MESES B B 
WGF B98 180 31 M 60X60X40 ANTRO T2 N1 M0 II   X  INTESTIN 14 MESES B A 
AMG B98 2671 69 F 85X75X70 ANTRO T3 N1 M0 IIIa  X  INTESTIN VIVA-5 ANOS B A 
JAL B98 3006 78 M 50X30X30 ANTRO T3 N1 M0 IIIa  X  INTESTIN 27 MESES B A 
SRR B98 3066 36 F 30X15X15 ANTRO T2 N0 M0 Ib X   DIFUSO VIVA-5 ANOS B B 
AGS B98 3238 62 F 80X75X40 ANTRO T2 N1 M0 II X   DIFUSO 31 MESES B B 
DS B99 1528 47 F 50X30X35 ANTRO T1 N0 M0 Ia X   DIFUSO VIVA-5 ANOS B B 
JSG B99 1836 61 M 80X65X70 CORPO T3 N2 M1 IV  X  INTESTIN 13 MESES B A 
JAS B99 2057 64 M 90X75X55 CARDIA T2 N0 M0 Ib   X INTESTIN 11 MESES B B 
AFD B99 3088 58 M 45X55X55 ANTRO T3 N2 M0 IIIa  X  INTESTIN 19 MESES B B 
PH B00 0078 81 M 120 X 90 X 90 LINITE T3 N2 M0 IIIb  X  INTESTIN 7° PO B A 
PRS B00 1303 49 M 12 X 10 X 09 CARDIA T4 N2 M0 IIIb  X  INTESTIN 34° PO A A 
AJP B00 1392    69 M 85 X 75 X 30 CORPO  T3 N2 M0 IIIb  X  INTESTIN 32° PO B A 
JCO B00 2926 34 M 93 X 80 X 80 ANTRO T3 N3 M1 IV X   DIFUSO 10 MESES B B 
EC B00 3657 81 F 110X90X100 ANTRO  T3 N2 M1 IV X   DIFUSO 8 MESES B B 
JS B01 2179 55 M 40 X 35 X 37 ANTRO  T3 N2 M0 IIIb   X INTESTIN 21 MESES B A 
AS B01 3654 84 M 100X75X80 CORPO T3 N1 M0 IIIa X   INTESTIN 10ª(FISTULA) B A 
MI B01 4135 62 M 35X20X30 ANTRO T2 N0 M0 Ib  X  INTESTIN 37 MESES B B 
AA B01 5506 54 M 30X30X15 ANTRO T2 N0 M0 Ib  X  INTESTIN VIVA-5ANOS B A 
AOS B01 5974 73 F 25X37X45 ANTRO T2 N0 M0 IIIa  X  DIFUSO VIVA-5ANOS B A 
JAB B01 5588 68 M 20X15X22 ANTRO T2 N0 M0 Ib  X  DIFUSO 27 MESES B B 
MC B02 3069 69 M 110X105X90 ANTRO T3 N0 M0 IIIa X   DIFUSO 20ª P.O(FISTULA) B A 
JAS B02 3131 66 M 95X85X95 ANTRO T3 N2 M0 IIIb X   INTESTIN 22 MESES B A 
RPP B02 3164 72 M 50X50X55 ANTRO T2 N0 M0 Ib  X  INTESTIN 22ºP.O.(FISTULA) B B 
BS B02 3468 51 M 65X60X55 ANTRO T3 N2 M0 IIIb X   DIFUSO 39 MESES B A 
MMS B02 4154 55 F 80 X 70 X 40 ANTRO  T3 N1 M0 IIIa X   INTESTIN 27 MESES B B 
MARR B02 6820 54 F 30 X 30 X 20 ANTRO  T2 N0 M0 Ib X   INTESTIN VIVA- 5 ANOS A A 
GFD B02 6977 60 M 40 X 45 X 55 ANTRO T2 N2 M0 II  X  INTESTIN 24 MÊSES B B 
IAD B02 7691 72 M 80 X 65 X 75 ANTRO  T3 N2 M0 IIIb X   INTESTIN 13° PO B A 
AH B02 8394 68 M 50 X 40 X 45 CORPO T3 N3 M0 IV  X  INTESTIN 27 MESES B A 
JMJ B03 1063 65 F 60 X 85 X 70 ANTRO T2 N2 M0 IIIa X   DIFUSO VIVO-5 ANOS B A 
MPO B03 1457 66 M 60 X 70 X 60 ANTRO  T3 N2 M0 IV X   DIFUSO 19 MESES B B 

A
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  NOME IDENT. IDADE GENERO        TAMANHO    LOCALIZAÇAO PROFUN INVASAO META ESTADIO       P       M       B LAUREN SOBREVIDA CEL.DEN CEL. NK 
MLO B03 1568 79 F 60 X 40 X 35 ANTRO  T2 N0 M0 Ib  X  INTESTIN 18 MESES B B 
MC B03 1858 63 F 51X35X30 ANTRO T2 N0 M0 Ib X   INTESTIN VIVA-42 MESES B B 
DS B03 3182 69 F 30X35X40 CARDIA T3 N0 M0 II  X  INTESTIN 3 MESES B A 
NM B03 3246 56 M 130X80X80 CARDIA T4 N2 M0 IV  X  INTESTIN 17 MESES B B 
MSTS B03 3534 31 F 90X60X80 ANTRO T4 N2 M0 IV X   DIFUSO 16 MESES B B 
VSM B03 4373 37 M 60X50X48 ANTRO T1 N0 M0 Ia X   DIFUSO VIVO-39 MESES B A 
PGC B03 5004 71 M 50X60X35 ANTRO T3 N2 M0 IIIb  X  INTESTIN 2º P.O.(M. SÚBITA) B A 
JMJ B03 5358 77 M 70X70X60 CORPO T4 N2 M1 IV  X  INTESTIN 24ºP.O.(FISTULA) A B 
MNTC B03 6009 53 F 25X25X20 ANTRO T1 N0 M0 Ia   X INTESTIN 20 MESES B A 
LPP B03 6833 61 F 80X70X110 CORPO T4 N2 M0 IV X   INTESTIN 18 MESES B A 
RO B03 8565 55 M 90X80X60 ANTRO T4 N2 M0 IV  X  INTESTIN 5 MESES B B 
TY B04 205 57 M 45 X 45 X 45 CARDIA  T3 N3 M0 IIIb  X  INTESTIN 7° PO B B 
VBN B04 891 45 M 70 X 65 X 75 CORPO T3 N2 M0 IIIb X   DIFUSO 3 MESES B B 
VAS B04 1589 44 M 30 X 20 X 25 CORPO T2 N2 M0 IIIa X   INTESTIN VIVO-48 MESES B A 
VLCSF B04 3112 38 F 30 X 35 X 25 CARDIA PC T3 N3 M0 IV X   INTESTIN 1 MÊS /SEPSE B A 
AALG B04 4243 37 M 53 X 45 X 45 ANTRO T4 N0 M0 IIIa X   INTESTIN 4 MESES B B 
KYP B04 4674 61 F 65X45X35 ANTRO T3 N0 M0 II  X  DIFUSO 4 MESES B B 
SMB B04 5222 70 M 55X40X50 ANTRO T3 N2 M0 IIIa X   DIFUSO 4 MESES B B 
MVC B04 5501 80 M 80X40X60 ANTRO T2 N2 M0 IIIa X   DIFUSO VIVO-27 MESES B A 
OPS B04 6399 71 M 50X60X55 ANTRO T3 N0 M0 II  X  INTESTIN 30ºP.O(FISTULA) B B 
AJC B04 8041 71 M 45X40X40 ANTRO T3 N0 M0 IV X   DIFUSO 15 MESES  B B 
MAPB B04 8766 46 F 20X20X30 CORPO T3 N2 M0 IIIb X   DIFUSO VIVA-24 MESES A A 
IFSJ B05 1019 43 M 05 X 05 X 05 ANTRO  T1 N0 M0 Ia  X  INTESTIN VIVO- 3 ANOS B A 
VSA B05 1729 74 F 20 X 22 X 17 ANTRO GC T2 N1 M0 II X   DIFUSO 7 MESES A B 
GLK B05 1989 69 F 65 X 65 X 70 ANTRO  T3 N1 M0 IIIa  X  INTESTIN VIVO-36 MESES B A 
JBS B05 2374 73 M 60 X 55 X 45 ANTRO T3 N1 M1 IV  X  INTESTIN VIVO- 36 MESES B A 
DCF B05 6362 74 M 30 X 50 X 60 ANTRO T3 N2 M0 IIIb X   INTESTIN 16 MESES B B 
CMOS B05 6900 46 F 45 X 15 ANTRO PC T1 N0 M0 Ia X   DIFUSO VIVO- 36 MESES B B 
GCO B05 8197 74 M 30 X 35 X 25 ANTRO PC T2 N0 M0 Ib  X  INTESTIN VIVO-3 ANOS B B 
EC B05 8934 54 M 55 X 70 X 60 CORPO T3 N2 M1 IV  X  INTESTIN VIVO- 3 ANOS B A 
MMTA B05 10016 47 F 50X23X22 CORPO T2 N0 M0 Ib  X  DIFUSO VIVA-13 MESES A B 
MCS B06 1963 49 F 45X45X35 CORPO T2 N0 MO lb    DIFUSO 3 MESES B B 
HMC B06 5583 43 F 25X35X20 ANTRO T3 N0 M0 II X   INTESTIN VIVA-12 MESES B A 
JPS B06 5810 56 M 90X20X20 LINITE T1 N0 M1 IV X   DIFUSO VIVO-12 MESES B A 
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  NOME IDENT. IDADE GENERO        TAMANHO    LOCALIZAÇAO PROFUN INVASAO META ESTADIO       P       M       B LAUREN SOBREVIDA CEL.DEN CEL. NK 
MZFL B06 7736 55 F 30X28X25 ANTRO T2 N0 M0 Ib X   INTESTIN  3 MESES B B 
AMA B06 8920 58 M 55 X65 X 50 CORPO T2 N0 M0 Ib X   INTESTIN 12 MESES A B 
JRS  B06 7862 64 M 30X20X20 ANTRO T2 N1 M0 II  X  INTESTIN 4 MESES B B 
ILS B06 5554 61 M 45X30X35 ANTRO T2 N0 M0 Ib   X DIFUSO 4 MESES B B 
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Abstract 
 
 
Introduction: Dendritic (DC) and Natural Killer (NK) cells are responsible for 

individual’s natural immunity and more and more its presence infiltrating the tumors is 

being related with clinical and pathological features in different types of tumors, 

including Gastric Cancer. Objectives: Evaluate the density of dendritic and natural 

killer cells in gastric adenocarcinoma and its relation with several prognostic factors 

and with survival.  Methods: We studied 72 cases of gastric adenocarcinoma 

submitted to gastrectomy with D2 lymph node dissection in the Service of General 

Surgery of The University of Santo Amaro, between 1997 and 2007. We analyzed 

age, gender, tumor location in the stomach, degree of differentiation (well, 

moderately or poorly differentiated types), Laurén’s classification, tumor stage, lymph 

node invasion, metastasis and survival. The evaluation of dendritic cells was done 

through immunohistochemical evaluation with CD1a and CD57. Ten high power 

(400x) fields (HPF) were analyzed and the patients divided into 2 groups: those with 

high cell density (> 15 cells/10 HPF) and those with low cell density (< 15 cells/10 

HPF). Results: Regarding the density of DC there was a very small percentage of 

patients (5%) with high density; this finding did not allow a statistical evaluation. 

There was no correlation of NK with the several findings studied: gender, age, 

location, tumor depth (T), lymph node invasion (N), metastasis (M) and cell 

differentiation. In more advanced stages the NK cells density was significantly higher 

(p<0.02). The survival was higher in the group with high density of NK when 

compared with the low-density group (32.25 versus 18.22 months) (p=0.0007). 

Conclusions: The analysis of the several clinical, surgical and pathological findings 

did not show difference in Natural Killer cells density. Only in advanced stages the 

density of NK cells was significantly higher. Patients with high NK cells density 

presented higher survival rates when compared to those with low density.  
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