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RESUMO

Agra IMG. Recidiva local de carcinomas epidermóides da boca e orofaringe:
estudo de variáveis anatomopatológicas e de marcadores biológicos
associados ao prognóstico em pacientes submetidos à cirurgia de resgate
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007.
82p.

INTRODUÇÃO: Recidivas locais e loco-regionais são as principais causas
de

falha

do

tratamento

em

pacientes

portadores

de

carcinomas

epidermóides de boca e orofaringe. A cirurgia de resgate é geralmente a
melhor opção terapêutica para esses pacientes.

Esse estudo tem por

objetivo avaliar a importância prognóstica da expressão das proteínas
EGFR, MMP-2, MMP-9 e VEGF em pacientes com recidiva local submetidos
à cirurgia de resgate.
CASUÍSTICA E MÉTODOS: Os prontuários de 111 pacientes portadores de
recorrência local de carcinomas epidermóides de boca e orofaringe foram
analisados de forma retrospectiva. A localização do tumor primário foi o lábio
em 10 casos (9%), a cavidade oral em 68 (61%) e a orofaringe em 33 (30%).
O tratamento prévio foi cirurgia em 33 casos (30%), radioterapia associada
ou não à quimioterapia baseada em cisplatina em 46 (41%) e cirurgia com
radioterapia adjuvante em 32 (29%). A expressão das proteínas EGFR,
MMP-2, MMP-9 and VEGF foi avaliada com a técnica do Tissue Microarray.
RESULTADOS: O intervalo livre de doença variou de 0,89 a 140,9 meses,
com uma mediana de 6,87 meses. As recidivas foram diagnosticadas em

intervalo de tempo inferior a 1 ano em 69 pacientes (62,2%) e após 1 ano
em 42 (37,8%). Os pacientes com intervalo livre de doença inferior a 1 ano
apresentaram pior resultado de sobrevida (p=0,01). O estádio clínico da
recidiva (rEC) foi I ou II em 31 casos (27,9%) e III ou IV em 80 (72,1%).
Pacientes com doença em estádio clínico mais avançado (rEC III ou IV)
apresentaram piores taxas de sobrevida específica por câncer (p=0,04).
Hiper-expressão do EGFR foi associada a pior resultado do tratamento. Os
casos com EGFR positivo obtiveram sobrevida específica por câncer em 3
anos de 27,2%, enquanto pacientes com EGFR negativo alcançaram 64,3%
de sobrevida em 3 anos (p=0,001). A expressão das proteínas MMP-2,
MMP-9 e VEGF não se mostrou significativa para o prognóstico (p=0,83,
p=0,15 e p=0,86, respectivamente). Na análise multivariada, apenas o
intervalo livre de doença e a expressão do EGFR foram associadas à maior
risco de morte.
CONCLUSÕES: Recidivas locais de carcinomas epidermóides de boca e
orofaringe são associadas a mau prognóstico. Intervalo livre de doença
superior a 1 ano e ausência de expressão do EGFR foram os principais
fatores associados a melhores resultados de sobrevida específica por câncer
em pacientes submetidos à cirurgia de resgate.

Descritores: Carcinoma de células escamosas; Receptor do fator de
Crescimento Epidérmico; Metaloproteinase 2 da Matriz; Metaloproteinase 9
da Matriz; Fator A de Crescimento do Endotélo Vascular; Recidiva local de
neoplasia.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

