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RESUMO 

 

O câncer gástrico tem alta incidência mundial e é o terceiro em causas de morte no 

Brasil. Com isso, a busca por tratamentos mais efetivos e com menos efeitos colate-

rais levou os pesquisadores à análise do sistema imunológico e seu papel nesses 

tumores. O checkpoint imunológico aparece e corrobora com a teoria de que existe 

nas células tumorais ligantes que modulam os mecanismos de carcinogênese e a ati-

vidade imunológica do microambiente tumoral. A corregulação mais pesquisada está 

entre a molécula PD-1 e seu ligante PDL-1, de modo que a presença de PDL-1 nas 

células tumorais torna-se um possível alvo terapêutico e preditor de prognóstico e, 

para isso, é importante identificar sua presença nas células tumorais. Objetivos: 

Avaliar a expressão de PDL-1 em tecido tumoral de pacientes com adenocarcinoma 

gástrico (ACG) e correlacionar com dados demográficos e histológicos. Materiais e 

Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo observacional com levantamento de 

laudos anatomopatológicos de pacientes submetidos à biópsia por endoscopia diges-

tiva alta e que possuíam ACG. Os laudos analisados tem origem do laboratorio Byori 

Anatomia Patológica e os dados foram organizados conforme as variáveis sexo, 

idade, tipo histológico, grau de diferenciação, presença ou não de invasão, presença 

ou não de ulceração.  Resultados: As variáveis demográficas, sexo e idade, não 

tiveram p-valor significativo, com valores de 0,17 e 0,25 respectivamente. Quanto ao 

tipo histológico, o p-valor foi de 0,21, não mostrando valor significativo, assim como a 

variável ulceração, com p-valor de 0,33 e a variável grau de invasão, com p-valor de 

0,63. Já na variável grau de diferenciação o p-valor foi de 0,046 tendo, portanto, 

diferença significativa na imunoexpressão de PDL-1. Conclusão: A expressão do 

PDL-1 foi heterogênea entre as variáveis listadas. O achado de diferença significativa 

entre a variável grau de diferenciação e a presença de PDL-1 encontra divergência na 

literatura. A variável grau de invasão, sem diferença significativa nesse trabalho, 

apresenta dados significativos na literatura. Assim como a idade e presença de PDL-

1, sem relação significativa nesse trabalho, mas com dados signifcativos na literature. 

Entretanto, deve-se atentar para diferentes critérios de classificação nos diferentes 

trabalhos. 

 

Palavra-chave: Câncer gástrico; imunoterapia; biomarcadores  



ABSTRACT 

Gastric cancer has a high incidence worldwide and is the third in causes of death in 

Brazil. With this, the search for more effective treatments with less side effects led 

researchers to analyse the immune system and its role in these tumor. The immuno-

logical checkpoint appears and corroborates with the theory that it exists in the binding 

tumor cells that modulate the mechanisms of carcinogenesis and the immunological 

activity of the tumor microenvironment. The most researched correlation is between 

the PD-1 molecule and its binder PDL-1, so that the presence of PDL-1 in tumor cells 

becomes a possible therapeutic target and predictor of prognosis and, for this, it is 

important to identify its presence in tumor cells. Objectives: To evaluate PDL-1 ex-

pression in tumor tissue of patients with gastric adenocarcinoma (ACG) and correlate 

it with demographic and histological data. Materials and Methods: This is a retros-

pective observational study with a survey of the anatomopathological reports of pati-

ents undergoing biopsy by upper digestive endoscopy and who had ACG. The analy-

sed reports originate from the Byori Anatomia Patológica laboratory and the data were 

organised according to the variables sex, age, histological type, degree of differentia-

tion, presence or not of invasion, presence or not of ulceration.  Results: The demo-

graphic variables, gender and age, had no significant p-value, with values of 0.17 and 

0.25 respectively. Regarding the histological type, the p-value was 0.21, not showing 

significant value, as well as the ulceration variable, with p-value of 0.33 and the inva-

sion degree variable, with p-value of 0.63. In the differentiation degree variable the p-

value was 0.046 and, therefore, there was a significant difference in PDL-1 immuno-

expression. Conclusion: The PDL-1 expression was heterogeneous among the listed 

variables. The finding of significant difference between the degree of differentiation 

variable and the presence of PDL-1 finds divergence in the literature. The variable 

degree of invasion, without significant difference in this work, presents significant data 

in the literature. As well as the age and presence of PDL-1, with no significant rela-

tionship in this work, but with significant data in the literature. However, different clas-

sification criteria should be considered in the different papers. 

 

Keywords: Gastric cancer; immunotherapy; biomarkers 
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1 INTRODUÇÃO 

O câncer gástrico (CG) é o 5º câncer mais comumente diagnóstico no Brasil e 

ocupa o 3º lugar em letalidade, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). 

As causas conhecidas que se relacionam ao CG são principalmente infecções prévias 

por H. Pylori e hereditariedade. No entanto, mesmo tendo etiologias similares, o CG é 

uma doença heterogênea e, portanto, seu tratamento também apresenta respostas 

variáveis para cada caso. Dessa forma, o uso de terapêuticas padronizadas como 

quimioterapia, radioterapia e cirurgia, por não atingir o objetivo de dar qualidade de 

vida e diminuir mortalidade, levou a comunidade cientifica a buscar alternativas mais 

focadas e individualizadas. (CHEN; HAN, 2015) 

Por essa razão, o interesse na pesquisa envolvendo a relação entre CG e o 

sistema imunológico ganhou atenção nos últimos anos. Em vista de ser uma alterna-

tiva de abordagem mais eficiente e menos danosa ao paciente, apareceram estudos 

sobre inibidores do ponto de verificação imunológico nas células tumorais, que já es-

tão em uso para tumores malignos como o de pequenas células no pulmão, e pode-

riam agora ser usados no CG. (Song et al., 2015) Foram detectados vários, entre eles 

e o foco desse trabalho: Programmed Cell Death Protein 1 (PD-1) e Programmed Cell 

Death Protein Ligand 1 (PDL-1).  

O PD-1 foi isolado em 1992 a partir de um hibridoma de células T murinas e em 

1999, em um estudo independente, foi descoberto o PDL-1, usando clonagem mole-

cular. Esses dois estudos, um ano depois, se fundiram e demonstraram que o PDL-1 

é um parceiro biológico obrigatório e funcional do PD-1. A interação entre PDL-1 e 

PD-1 tem papel fundamental na supressão das respostas às células T in vivo, especi-

almente no microambiente tumoral. (CHEN; HAN, 2015) 

O PD-1 é uma proteína de membrana tipo 1 presente na superfície de células 

T ativadas, células B e macrófagos, atuando como um “freio” natural do sistema imu-

nológico. Isso ocorre, pois, ao conectar-se em seu ligante PDL-1 há uma supressão 

das atividades das células T, além de inibir o crescimento das mesmas. (GROCHOT, 

2018) 

Após a compreensão desse funcionamento, novos estudos têm por objetivo 

antagonizar o complexo PD-1/PDL-1 para o tratamento de tumores (Maron-Gutierrez 

et al., 2008). Esse bloqueio seria importante para amplificar a atuação das células T 
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no microambiente tumoral (Bilgin et al., 2017).  Essa técnica já vem sendo aplicada 

em algumas neoplasias com o intuito de inibir o PD-1 por meio de um anticorpo espe-

cífico e o estudo já obteve bons resultados no carcinoma de pulmão do tipo não pe-

quenas células, no câncer de próstata  e melanoma (Smith et al., 2012)  

 Ao que foi visto até então, a vinculação da expressão de PDL-1 nas células 

tumorais trariam respostas mais objetivas a esse tipo de tratamento. A identificação 

de PDL-1 nas células malignas, portanto, mostra-se importante, pois pode predizer a 

eficácia da terapia imunomoduladora. (Bilgin et al., 2017).  Por essa razão, o seguinte 

trabalho reuniu amostras de ACG de diferentes pacientes e testou sua positividade 

para o PDL-1, correlacionando com características demográficas e histológicas do tu-

mor em vista de identificar se há alguma característica entre as listadas que mais se 

correlaciona à presença ou ausência do PDL-1. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Avaliar a imunoexpressão do PDL-1 em adenocarcinoma gástrico e correlaci-

oná-lo com o seu padrão histológico e dados demográficos. 
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2 REVISÃO BIBLIGRÁFICA 

2.1 Adenocarcinoma Gástrico 

2.1.1 Epidemiologia 

 Segundo Bray et al (2018), o câncer gástrico foi responsável por mais de 1 

milhão (1.033.701) de novos casos e por 782.685 mortes em 2018. Assim ocupa a 5ª 

posição dos cânceres mais diagnosticados e o 3º de maior letalidade, com crescente 

incidência do câncer em países de alta renda. No Brasil, segundo o INCA, a foram 

14.314 óbitos decorrentes do câncer gástrico em 2017, sendo 9.207 em homens e 

5.107 mulheres. A expectativa é que em 2020 o número de novos casos seja de 

21.230.  

Ainda segundo o INCA, o Paraná é o estado com maior incidência estimada do 

câncer gástrico entre homens e o Ceará de mulheres. O estudo do Ministério da Saúde 

(2018) mostra que independentemente da região do país, homens, idosos e indivíduos 

de classes sociais mais baixas são os mais frequentemente. No Brasil, segundo o 

INCA, o ACG atinge homens por volta dos 60-70 anos e cerca de 65% dos pacientes 

têm mais de 50 anos de idade. 

De acordo com Cutsem et al. (2018), a Ásia oriental possui a maior incidência 

deste tipo de câncer, acompanhada pela América Latina e Europa central e oriental. 

Em contrapartida as taxas norte americanas europeias geralmente são baixas, muito 

decorrente da baixa prevalência do H. pylori. Para Bray et al. (2018), assim como os 

EUA, a Europa têm apresentados, em estudos recentes, diminuição da incidência de 

câncer gástrico. Ainda, conforme Banks et al. (2019), apesar da baixa prevalência, 

estudos demonstraram uma incidência crescente de ACG entre jovens brancos nos 

EUA, juntamente com um estudo sueco demonstrando uma incidência crescente de 

lesões gástricas pré-malignas entre adultos com idade entre 35 e 44 anos.  

2.1.2 Etiologia  

O H. pylori é o principal fator de risco para o câncer gástrico, de comum acordo 

entre os autores Bray et al. (2018),,Banks et al. (2019) e Mejías-Luque et al.(2019). 

Segundo Bray et al. (2018) a infecção estaria envolvida em cerca de 90% dos casos 

de CG non-cardia. De acordo com Wawro et al. (2019), a infecção por esta bactéria 
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também está associada à idade, escolaridade e fatores socioeconômicos e de higiene. 

Entretanto, existem outros fatores de risco envolvidos, como o consumo de alimentos 

conservados em salga e baixa ingesta de frutas, conforme Bray et al (2018), taba-

gismo conforme Banks et al. (2019) e consumo de álcool, conforme Bray et al. (2018), 

Wawro et al. (2019) e Alberts (2003). 

Ainda, segundo Mejías-Luque et al. (2019), se não for tratada, a inflamação 

crônica induzida pelo H. pylori pode eventualmente progredir para o CG, de acordo 

com a cascata sugerida por Correa, sobre a progressão gradual de lesões precursoras 

em direção ao câncer gástrico do tipo intestinal. A progressão compreende a gastrite 

crônica não atrófica, gastrite atrófica e metaplasia intestinal, para displasia e a H. pylori 

tem sido aceita como o iniciador dessa cascata, de acordo com Song et al. (2015) 

Assim, conforme Mejías-Luque et al. (2019), se não for tratada, a inflamação crônica 

induzida pelo H. pylori pode eventualmente progredir para o câncer gástrico. Entre-

tanto, segundo Cutsem et al. (2018), ainda não está definido se a erradicação do H. 

pylori na ausência de tecidos displásicos ou neoplásicos previne o desenvolvimento 

do câncer gástrico.  

Muitos estudos, como do Ministério da Saúde (2018), Zilberstein et al. (2013) e 

Cutsem et al. (2018) citam a relação hereditária do CG, que chega a 3%. Segundo 

Cutsem et al. (2018), dentre as formas hereditárias pode-se citar o câncer gástrico 

hereditário difuso, adenocarcinoma gástrico e polipose proximal do estômago e câncer 

gástrico intestinal familiar. De acordo com o Ministério da Saúde (2018) e Zilberstein 

et al. (2013) é importante o estudo da adenomatose familiar, doenças prévias que 

integram a cascata de Correa, anemia perniciosa e pólipo adenomatoso gástrico.  

A suspeita de que o uso prolongado de inibidores de bomba de prótons possa 

ser fator de risco para o desenvolvimento de lesão pré-maligna ou maligna no estô-

mago não se confirmou em revisão sistemática publicada por Song et al. (2014). Con-

tudo, os autores classificaram a evidência como de baixa qualidade, devido a ques-

tões ligadas à metodologia dos estudos incluídos. (MINSTÉRIO DA SÁUDE. 2018) 

2.1.3 Classificação  

Segundo INCA o ACG é o mais comum dentre os tumores de estômago com 

prevalência de 95%, os demais tipos são menos comuns, dentre eles os linfomas (3%) 
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e sarcomas, dentre eles o GIST. De acordo com o Ministério da Saúde (2018), cada 

um destes diferentes tipos possui o seu padrão histológico, potencial evolutivo e tra-

tamento diferentes.  

De acordo com Bray et al. (2018), o CG pode ser dividido topograficamente em 

noncardia, mais distais e cardia, proximais. Outra classificação é de Lauren, que se-

gundo Alberts, Ministério da Saúde (2018) , Cutsem et al. (2018) e Kumar et al. (2010) 

diferencia o CG, através de aspectos microscópicos e macroscópicos, em intestinal e 

difuso. Ainda de acordo com Alberts (2003) e ,Kumar et al. (2010) a proporção de cada 

tipo varia conforme o continente e país e para Kumar et al. (2010)  o tipo difuso é 

distribuído de maneira relativamente mais uniforme entre os países. 

O tipo intestinal, têm tendência de formar tumores mais volumosos e com es-

truturas glandulares, apesar de ter capacidade infiltrativa, enquanto a evolução tende 

para agregação celular em formação exofítica ou padrão ulcerado. Por sua vez, o tipo 

difuso têm potencial de infiltrar a prede gástrica, formados frequentemente por células 

em anel de sinete e lago de mucina, que dissecam os planos teciduais. (KUMAR ET 

AL., 2010.)  

Segundo Kumar et al. (2010), o tipo intestinal está relacionado a lesões precur-

soras e de acordo com este autor e Ministério da Saúde (2018) o acometimento pre-

domina em homens, principalmente idosos, que para Kumar et al.(2010)  é o principal 

responsável pela queda da incidência ao longo dos anos. O levantamento da 

Ministério da Saúde (2018) sugere que o tipo difuso predomina em mulheres jovens 

com tipo sanguíneo A e está associado a um pior prognóstico, com extensão submu-

cosa e metástase precoce. Por fim, segundo Kumar et al. (2010), diferentemente do 

tipo intestinal, o tipo difuso não possui lesões precursoras definidas. 

A classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), criada em 2000, pro-

pôs a classificação histológica em quatro tipos básicos: papilífero, Tubular, de células 

em anel de Sinete e Mucinoso. A Sociedade Brasileira de Patologia, a característica 

fundamental na classificação da SBP é a morfologia da célula e secundariamente o 

seu arranjo. (ALMEIDA, 2009) 

2.1.4 Diagnóstico e Estadiamento 
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 De acordo com o Ministério da Saúde (2018), o diagnóstico do câncer gástrico 

pode ser estabelecido a partir de queixas gástricas, geralmente do trato digestivo alto, 

como plenitude, sangramento digestivo alto ou baixo, náusea e vômito ou ainda de 

sintomas constitucionais, dentre eles a perda de peso, anorexia e astenia. Os sinto-

mas que mais se destacam são dispepsia, anorexia, perda de peso e dor abdominal. 

Apesar disso, segundo Cutsem et al. (2018), a maioria dos pacientes não possuem 

sintomas nos estágios iniciais do câncer gástrico, assim o diagnóstico comumente é 

tardio e conforme o Ministério da Saúde (2018) os sintomas não são patognomônicos, 

o que dificulta ainda mais o diagnóstico.  

 Para o Ministério da Saúde (2018) e Cutsem et al. (2018) a suspeita clínica e o 

exame físico guiam o médico na investigação e na suspeita de câncer gástrico o pa-

ciente deve ser submetido a endoscopia digestiva alta com biópsia.  

Com exceção do Japão e da Coréia do Sul, a maioria dos CG em todo o mundo 

são diagnosticados em um estágio tardio, resultando em prognóstico ruim com sobre-

vida média de 5 anos em 29%. (BANKS ET AL., 2019)  

 Conforme o Ministério da Saúde (2018), após o estabelecimento do diagnóstico 

histopatológico os recursos de imagem permitem estabelecer o estadiamento da le-

são., sendo a tomografia computadorizada de abdômen indicadas para definir o esta-

diamento e planejar o tratamento. O estudo de Cutsem et al. (2018) sugerem o uso 

da ultrassonografia endoscópica, porém o Ministério da Saúde (2018) sugere que 

mais estudos devem ser realizados sobre o seu uso de rotina, uma vez que apresen-

tou baixo desempenho em estágios superficiais (T1a vs. T1b) e na avaliação do com-

prometimento linfonodal. 

2.1.5 Vias imunológicas  

Segundo Liang et al. (2014) o interesse na identificação de fatores prognósticos 

nos pacientes com CG pode ajudar a orientar a tomada de decisão clínica em relação 

ao tratamento e aos prognósticos. Para Röcken (2017), o estabelecimento de uma 

categorização gera esperança não apenas de uma melhoria da classificação morfo-

molecular do câncer gástrico, mas também para novos tratamentos. Então foi pro-
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posta uma classificação molecular que abrange 4 subtipos, são eles: instabilidade mi-

crossatélite (IMS), positivo para Epstein Barr vírus (EBV), instabilidade cromossômica 

e genomicamente estáveis.  

2.1.5.1 Imunoterapia 

De acordo com Pinto (2016), por conta dos frustrantes resultados obtidos pelo 

uso de terapêuticas padronizadas no tratamento de tumores há anos, como radiote-

rapia, quimioterapia e cirurgia, a comunidade científica tem se mobilizado na busca 

de novas alternativas, dentre elas os biomarcadores imunológicos. Segundo Grochot 

(2018), há mais de 100 anos estudos buscam mostrar a relação entre o sistema imu-

nológico e o desenvolvimento e cura do câncer, assim o foco da imunoterapia (IMT) 

está na resposta imune local no microambiente tumoral. Ainda de acordo com este 

autor, essa ideia baseia-se na existência de antígenos tumor-específicos que se co-

nectam a estruturas presente nas células tumorais, ou seja, o objetivo da IMT é rees-

tabelecer a imunidade anticâncer.  

Na última década a compreensão sobre a função do sistema imunológico na 

carcinogênese de vários tumores expandiu. Uma dessas descobertas é a vigilância 

imunológica, que seria a capacidade do sistema imune em reconhecer e eliminar cé-

lulas tumorais do organismo. Outro conceito é o de evasão tumoral que se estrutura 

em 3 fases. A primeira, chamada fase de eliminação, as células tumorais são reco-

nhecidas e abolidas. Na fase dois, ou de equilíbrio, as células tumorais tornam-se mais 

resistentes, o que dificulta serem combatidas pelo sistema imune e acabam promo-

vendo mutações passadas às gerações subsequentes. O sistema imunológico seleci-

ona essas células pelo processo de “imunoedição” até que começa a fase de escape. 

Nessa última fase, decorrente das mutações pré estabelecidas, as células tumorais já 

não são mais pegas pelo sistema imune e, com isso, proliferam-se até desenvolver 

sintomatologia clínica no paciente. (PINTO, 2016) 

As mutações sofridas pelas células tumorais, no âmbito genético, alteram a 

atuação das células T, que agora ficam impossibilitadas de remover as células anô-

malas do organismo. (GROCHOT, 2018) 
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A IMT têm se mostrado eficaz em tumores sólidos, como pulmão e rim, com 

atuação na resposta imune do microambiente tumoral e com o objetivo de reestabe-

lecer a imunidade anticâncer. A presença maciça de PDL-1 no microambiente tumoral 

e sua relação direta com análises clínico-patológicas sugere uma via reguladora anti-

neoplásica (GROCHOT, 2018) 

2.2 HER-2 

Segundo Liang et al. (2014), o Human Epidermal growth factor Receptor-type 2 

(HER2), um importante membro da família HER, é codificado por um gene localizado 

no cromossomo 17q21 e na tumorigênese o HER2 foi identificado como um oncogene 

para modular a proliferação, invasão, apoptose das células tumorais e ainda, de 

acordo com Wang et al. (2017), a angiogênese de muitos tumores sólidos. Ainda de 

conforme Liang et al. (2014), a amplificação do gene HER2 e a superexpressão de 

proteínas no câncer gástrico foram relatadas pela primeira vez em 1986 e, desde en-

tão, foram confirmadas por inúmeros estudos e hoje, é uma prática comum determinar 

o status HER2 do tecido tumoral gástrico por imuno-histoquímica (IHQ), sendo a aná-

lise FISH, uma técnica de base molecular que detecta a amplificação do gene HER, 

padrão ouro em relação a imunohistoqúimica. Assim, o estudo de Liang et al. (2014) 

apresenta o HER2 como uma molécula promissora, pois atualmente oferece uma 

oportunidade para tratamento direcionado com a terapia com anticorpos trastuzumab.  

 Os estudos de Liang et al. (2014) e Wang et al. (2017) apresentam taxas mais 

alta de HER2 positiva no tipo intestinal. O estudo de Wang et al. (2017) ainda comple-

menta a superexpressão de HER2 parece estar associada ao CG do tipo intestinal 

geralmente bem diferenciado, mas o câncer difuso é pouco diferenciado, o que signi-

fica que a superexpressão do HER2 está correlacionada com a classificação da OMS 

e a classificação de Lauren. No entanto, segundo Liang et al. (2014), como nem todo 

os tumores do tipo intestinal têm superexpressão do HER2, esse pode não ser o único 

fator envolvido e traz que, desde que a superexressão do HER2 no câncer gástrico foi 

publicada pela primeira vez em 1986, muitos estudos relataram a frequência da posi-

tividade do HER2 no câncer gástrico de várias regiões do mundo e as taxas de supe-

rexpressão no câncer gástrico foram relatadas entre 9 e 38%.  



22 
 

 No estudo de Katakoa, eles relataram que não foi encontrada correlação entre 

a positividade do HER2 e fatores T ou N ou estágio TNM. Alguns estudos anteriores, 

incluindo todos os estágios patológicos, também não relataram correlação entre o es-

tágio patológico e a superexrpressão do HER2. No entanto, em uma série de 260 

cânceres gástrico, Okegawa e colaboradores descobriram que a superexrepssão do 

HER2 era um fator independente e se correlacionava com invasão serosa e LNM. Os 

resultados de Zhang et al demonstraram que a expressão positiva para HER2 foi es-

tatisticamente maior nas lesões de fase III-IV do que nas lesões de fase I e II. (LIANG 

ET AL, 2014) 

 De acordo com Liang et al. (2014) a superexperssão de HER2 no câncer de 

mama, resultando em subitpos positivos para HER2, está associada a um prognóstico 

muito ruim em comparação com o negativo para HER2, mas diferentemente do câncer 

de mama, seu significado prognóstico para pacientes com câncer gástrico permanece 

controverso. Para Wang et al. (2017) os principais fatores prognósticos foram defini-

dos para explicar o estadiamento e as estratégias terapêuticas adequadas no CG, no 

entanto, os fatores são imprecisos e os pacientes com prognóstico semelhantes no 

estadiamento podem estar em estágios diferentes. Segundo estes autores essa pode 

ser a principal fonte de controvérsias em torno do valor prognóstico da superxpressão 

de HER2. De acordo com Liang et al. (2014) ainda, a maioria das publicações da 

literatura confirma a forte associação entre a superexpressão de HER2 e a sobrevida 

dos pacientes, assim o estabelecimento de um sistema de pontuação HER2 preciso 

e confiável, juntamente com informações clínicas, pode nos ajudar a determinar me-

lhor se um paciente com CG é um candidato potencial à terapia direcionada. 

 A sociedade Japonesa de Patologia recomenda que o teste HER2 seja reali-

zado rotineiramente em pacientes com CG metastático ou recorrente. Os algoritmos 

de teste desenvolvidos para HER2 envolvem o IHQ primeiro, seguido pelo FISH para 

pacientes com IHQ 2+. (LIANG ET AL, 2014) 

2.3 Epstein-Barr Vírus 

Os agentes infecciosos comprovadamente constituem um fator ambiental rela-

cionado ao desenvolvimento do CG. Quando em contato com a mucosa gástrica, pro-
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movem reações como inflamação crônica, hipocloridria e atrofia gástrica. Em decor-

rência disso, a mucosa fica exposta a mudanças do seu microambiente e isso au-

menta o risco de transformação maligna. Entre os agentes infecciosos associados à 

neoplasia gástrica estão o H. Pylori e o EBV classificados pela OMS como carcinóge-

nos de classe I. (GROCHOT, 2018) 

De acordo com Grochot (2018) o EBV é um membro da subfamília gama-her-

psvírus com ampla distribuição mundial e, segundo, Pinto (2016) sua atividade onco-

gênica se dá por uma molécula linear de DNA dupla fita e seu genoma pode codificar 

até 100 proteínas virais, as quais regulam a expressão dos genes virais, replicação 

do DNA viral e na modulação da resposta imune do hospedeiro.  

Cerca de 90% da população mundial encontra-se infectada por esse vírus e 

sua transmissão ocorre por meio da saliva, conforme o estudo de Grochot (2018) e os 

pacientes são assintomáticos na maioria dos casos, com a manutenção de uma forma 

latente durante toda a vida, segundo estudo de Pinto (2016). 

Segundo Pinto (2016), o EBV inicialmente invade as células epiteliais da orofa-

ringe, nasofaringe e glândulas salivares, local em que estabelece a replicação e pro-

dução de proteínas virais. Essa etapa é denominado fase lítica. Em seguida, o EBV 

invade os linfócitos B (LB) das tonsilas, onde o genoma viral (inicialmente linear) é 

transportado para o núcleo e assume a forma circular (emissora), mantendo-se latente 

com o formato de DNA episcopal extracromossômico. De acordo com Grochot. (2018), 

por conta disso, os LB de memória permanecem infectados com o EBV que, em es-

tado de latência, limita a síntese de proteínas virais. 

O vírus latente expressa seus genes em um dos três padrões conhecidos como 

“programas de latência”, em que ocorre a expressão de alguns genes virais. O resul-

tado desses genes incluem seis antígenos nucleares do EBV, três proteínas latentes 

de membrana, duas pequenas moléculas de RNA e transcritos da região BamHI-A do 

genoma viral. Esses genes, porém, não são expressos ao mesmo tempo nas diversas 

células de tecidos ou linhagens tumorais EBV-positivas. Por isso, foi estabelecida a 

existência de quatro tipos de latência, com padrões distintos de expressão de genes 

virais. (GROCHOT, 2018)  
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Conforme Grochot. (2018), o EBV foi classificado como carcinógeno do grupo 

I pela International Agency for Research on Cancer e muitos autores seguem investi-

gações quanto a função das proteínas virais expressas e a participação delas no apa-

recimento das neoplasias. De acordo com Pinto, cada programa de latência é mar-

cado pela produção de um conjunto limitado e distinto de proteínas e RNA virais, com 

propriedades oncogênicas específicas.  

2.3.1 Relação CG e EBV 

O EBV é sabidamente responsável pelo desenvolvimento de doenças como a 

mononucleose infecciosa, alguns tipos de linfoma e neoplasias epiteliais. Em relação 

ao CG, as pesquisas apontam o EBV como agente infeccioso causador do carcinoma 

gástrico com estroma linfóide (GCLS) segundo a OMS- também conhecido como car-

cinoma medular ou carcinoma do tipo linfoepiteliome-like. Sua incidência atinge 4% 

dos CG e é caracterizado por apresentar infiltração linfocitária. O EBV-positivo é visto 

em 80% dos GCLS e 9% dos demais adenocarcinomas. (LIMA ET AL, 2011) 

Nas neoplasias gástricas que apresentam EBV-positivo, o vírus encontra-se em 

latência tipo I, onde ocorre crescimento monoclonal das células epiteliais infectadas 

que expressam genes do EBV-latente. Mas, o que precisa ser melhor compreendido 

é como o vírus atinge as células gástricas. A hipótese mais provável é que o EBV 

entra no linfócito B pela ligação da proteína gp350 ao receptor CD21. Esse, porém, 

não está presente no epitélio gástrico. Dessa forma, o que se entende é que a infecção 

do vírus na célula epitelial gástrica ocorra essencialmente através de contato direto 

célula-célula entre linfócito infectado e a célula gástrica. (LIMA ET AL, 2011) 

A vinculação do EBV com a carcinogênese do CG se deve pela presença mo-

lecular de RNA viral EBER nas células tumorais, mas não nas células epiteliais nor-

mais, e pela detecção de emissoras de EBV monoclonal. O EBER pode ser relevante 

na carcinogênese do CG em decorrência do aumento promovido por ele do oncogene 

MYC. Sua expressão está associada a mais de 50% dos cânceres e relacionada à 

pior prognóstico. O MYC tem potencial de induzir instabilidade genômica, proliferação, 

angiogênese e crescimento celular descontrolado. Outro processo que tem como res-

ponsável o EBV e contribui na carcinogênese do CG é sua capacidade de fazer meti-

lação de genes supressores tumorais. (MURPHY ET AL, 2009) 
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Os CG EBV-positivos apresentam características patológicas relevantes. Entre 

elas o fato de que a maioria deles tem alta expressão de CD274 (que codifica o PDL-

1). Isto é, ao investigar um CG comprovadamente EBV- positivo, as chances dele ser 

PDL-1 positivo são altas. (MURPHY ET AL, 2009) 

2.4 PDL-1 

O código genético do PD-1, segundo Pereira et al. (2017) e Scognamiglio et al. 

(2008) foi isolado a primeira vez em 1992 das células T de um camundongo. Ele é 

uma glicoproteína transmembrana tipo I expressa pelo gene CD274, encontrado no 

cromossomo. 

Em 1999 foi descoberta a molécula que interage com o PD-1, o PDL-1. Foi 

comprovado que o PDL-1 age como inibidor das respostas das células T humanas. 

Anos depois, no laboratório de Freeman, Wood e Honjos foi estabelecida a relação 

entre PD-1 e PDL-1. O PDL-1 foi determinado como um ligante e parceiro funcional 

do PD-1, em seguida comprovou-se que a deficiência de PDL-1 aumentava os riscos 

no desenvolvimento de doenças autoimunes. Posteriormente ficou claro que a intera-

ção PD-1/PDL-1 suprime a atuação das células T, especialmente no microambiente 

tumoral. Outro ligante do PD-1 foi encontrado, o PDL-2 e sua principal diferença com 

o PDL-1 está nas diferentes moléculas com que cada um interage. (CHEN; HAN, 

2015) 

De acordo com Liang et al. (2014), o PD-1 e seus dois ligantes, PDL-1 e PDL-

2, fazem parte da superfamília CD28-B7. Segundo Yearley et al. (2017) o PD-L2 tem 

sua expressão mais reduzida, sendo notado em células apresentadoras de antígenos 

e em estudos recentes sua presença foi constatada em alguns tumores humanos, mas 

ainda há carência de informações que o levem a ser um possível alvo terapêutico.  

O PDL-1, por sua vez, também conhecido como CD274 e B7-H1, é um biomar-

cador preditivo encontrado em células tumorais e/ou do estroma, e é capaz de mapear 

a chance de respostas positivas (favoráveis) ou negativas (toxicidade) após o uso de 

determinada terapêutica. Entretanto, em dadas circunstâncias esse marcador pode se 

tornar o próprio alvo do tratamento e pode ser avaliado para escolha terapêutica ade-

quada. (GROCHOT, 2018) 
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O PDL-1 se liga especificamente ao seu receptor PD-1, uma proteína de mem-

brana tipo 1, presente na superfície de linfócitos relacionados ao sistema imune, como 

as células T ativadas, células B ou macrófagos. Em alguns tumores sólidos, o PDL-1 

pode se ligar ao PD-1 presente nas células tumorais e essa ligação é capaz de ativar 

a sinalizacão ajusante do receptor de PD-1 nas células T, inibindo, dessa forma, a 

proliferação, a geração e a liberação de citoxinas das células T. Essa regulação neg-

ativa feita pelo sistema imunológico tem por objetivo prevenir a autoimunidade e a 

infecção crônica. Porém, muitas células malignas também usam desse mecanismo 

para evitarem a atuação do sistema imunológico em suas células. Esse comporta-

mento leva a uma resistência imune do tumor, ilustrado na FIGURA 1. (WU ET AL., 

2019) 

FIGURA 1 – INATIVAÇÃO DE CÉLULA T PELA INTERAÇÃO PD-1/PDL-1 TUMO-

RAL 

 

FONTE: O AUTOR 

A interação entre PD-1 e PDL-1 estimula sinais que levam à supressão da ati-

vidade da célula T, o que culmina na permanência das células malignas. No entanto, 

ao ocorrer quebra da ligação entre PD-1/PDL-1 (FIGURA 2), há uma reativação da 

célula T e, consequentemente das respostas mediadas pelo sistema imune. Com isso, 

torna-se viável a produção de citocinas, proliferação de células T e, o mais desejado, 

eliminação das células tumorais. KIR é um receptor do tipo imunoglobulina de células 

assassinas. (WU ET AL, 2019) 

FIGURA 2 – BLOQUEIO DA INTERAÇÃO PD-1/PDL-1 TUMORAL POR ANTI PDL-

1 
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FONTE: O AUTOR 

As pesquisas mais recentes apontam que o bloqueio do PDL-1 da superfície 

celular é o suficiente para aumentar a citotoxicidade dos linfócitos T citotóxicos. Mas 

não é só na membrana que ele se encontra.  Os formatos de PDL-1 conhecidos até o 

momento são o de membrana, representado por mPDL-1, o citoplasmático (cPDL-1), 

o nuclear (nPDL-1) e o sérico (sPDL-1). As estruturas dessas proteínas também são 

múltiplas, sendo a mais comum e alvo das pesquisas de inibição imunológica a trans-

membrana (WU ET AL, 2019) 

Estudos têm se desenvolvido para antagonizar o complexo PD-1/ PDL-1 para 

o tratamento de tumores. Dentre eles o uso de anticorpos monoclonais para o bloqueio 

direto do PDL-1 e PD-1 estão em uso ascendente no CG. (LEPRIEUR, 2017) 

Após o aumento dos dados sobre como ocorre a modulação do checkpoint 

imunológico, uma nova hipótese surgiu em relação a inibição do ponto de checagem 

imune e sua utilidade clínica. Essa ideia supõe que o sistema imune pode ativar a 

inibição do ponto de checagem e, com isso, evitar o escape de células tumorais à 

imunidade do hospedeiro. Ensaios in vitro e pré-clínicos mostraram que o bloqueio da 

interação PD-1/ PDL-1 pode aumentar a ativação de células T. (BILGIN ET AL, 2017) 

2.4.1 Expressão em outros cânceres 

Segundo Bilgin et al. (2017) o uso de marcadores imunológicos como uma nova 

via de tratamento ao câncer já vem sendo estudada e aplicada em alguns tipos de 

tumores, como é o caso dos marcadores CTLA-4 e PD-1 que foram averiguados em 

tumores sólidos em um estudo de fase III. Em um estudo realizado por Scognamiglio 
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et al., em 2016, foram estudados tumores sólidos e hematopoiéticos por meio de IHQ 

para averiguar a presença de PDL-1 e estabelecer parâmetros de avaliação corretos 

e específicos para diferentes tipos de tumores.  

No câncer epitelial, 60% das amostras expressaram PDL-1, sendo em 10% de-

las uma expressão considerada “moderada/ intensa”. No câncer de ovário a porcen-

tagem de expressão foi baixa, menor que 1%. No câncer de tireóide, a expressão 

ocorreu em < 10%, assim como no câncer de cólon. No CA de pulmão não-pequenas-

células foram detectados 10% de expressão e no câncer renal 20%. No melanoma a 

expressão do PDL-1 subiu para 60% das amostras. (SCOGNAMIGLIO ET AL, 2016)  

A falta de dados na literatura quanto a expressão desse marcador imunológico 

nos diferentes tipos de tumores dificultam a análise comparativa dos dados acima ob-

tidos. No entanto, o checkpoint imune direcionado, como o PD-1 e PDL-1 demonstram 

ter enorme validade terapêutica em diferentes tumores, inovando o modo como são 

feitas as escolhas aos tratamentos. Os inibidores de PD-1 ou PDL-1 administrados 

como agentes únicos resultaram em regressão tumoral durável em alguns pacientes. 

Porém, ainda não foi esclarecido se a expressão desses marcadores na membrana 

de células tumorais e linfócitos no microambiente tumoral pode ser útil na estratifica-

ção dos pacientes para tratamento com imunoterapia específica. (SCOGNAMIGLIO 

ET AL, 2016) 

Atualmente, o tratamento com inibidores de PD-1/ PDL-1 independe da sua 

expressão in vivo. Porém, seria aconselhável incluir um relatório de diagnóstico de um 

valor associado à expressão de PDL-1 em células tumorais a fim de servir como fer-

ramenta ao oncologista para a escolha de quais pacientes seriam mais responsivos 

às terapias específicas. Dados discordantes sobre o valor prognóstico da expressão 

de células tumorais PDL-1 no câncer estão em discussão na literatura. O cenário ainda 

é repleto de dúvidas, especialmente por conta da restrita oferta de informações preci-

sas e reprodutíveis da expressão do PDL-1 em diferentes tipos de tumores. (SCOG-

NAMIGLIO ET AL, 2016)   

Em 2012, por meio de um ensaio clínico, foi testada a segurança e viabilidade 

do Nivolumab, um anticorpo específico no bloqueio de PD-1. Na fase I do estudo ha-

viam 296 pacientes com diagnósticos de melanoma, câncer de pulmão do tipo não 
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pequenas células, câncer de próstata, câncer renal e câncer de colo retal, todos foram 

tratados com a mesma medicação. Esse estudo foi o primeiro ensaio clínico que su-

geriu que os níveis de PDL-1 podem ser usados como um biomarcador preditivo para 

a resposta ao tratamento anti-PD1. Nessa pesquisa, 61 amostras de tumores pré-

tratamento de 42 pacientes (18 com melanoma, 10 com câncer de pulmão não-pe-

quenas-células, 7 com câncer colorretal, 5 com câncer de células renais e 2 com cân-

cer de próstata) foram analisadas quanto a expressão IHQ de PDL-1 na superfície das 

células tumorais. Dos 42 pacientes, 25 amostras foram positivas para a expressão de 

PDL-1. Destes 25, 9 (36%) demonstraram respostas objetivas ao tratamento com Ni-

volumab. Nenhum dos 17 pacientes que tiveram tumores negativo para PDL-1 apre-

sentaram resposta objetiva. A partir desse ensaio clínico concluiu-se que anticorpo 

anti-PD1 trouxe respostas positivas em cerca de 1 a cada 4 pacientes com câncer de 

pulmão não-pequenas-células, melanoma ou câncer de células renais. Os efeitos ad-

versos não foram vistos como impeditivos para seu uso. A princípio, os dados de-

monstraram uma vinculação entre a expressão de PDL-1 nas células tumorais e res-

postas objetivas ao tratamento com anticorpo anti- PD1. (SMITH ET AL, 2012)  

Outro ensaio clínico, realizado por Brahmer et al. (2012), reafirmou a eficácia 

da terapêutica anti- PDL-1 em pacientes com tumor sólido já em fase avançada da 

doença. De acordo com Bilgin et al. (2017) a expressão do PDL-1 pode predizer a 

eficácia da terapia anti PD1/ PDL-1 nos vários tipos de tumores sólidos e sua apre-

sentação já mostrou eficácia em várias dos tumores, o que reafirma a importância de 

evidenciar esse mesmo achado nos cânceres gástricos.  

2.4.2 Custos 

Os custos do tratamento com Nivolumabe e com Pembrolizumabe comparado 

ao Ipilimumabe, foram comparados em pacientes com melanoma avançado sob a 

perspectiva do sistema de saúde suplementar brasileiro. A avaliação levou em conta 

o custo-efetividade das terapias imunomoduladoras anti-PDL-1 já aceitas para uso no 

Brasil. O tempo máximo de tratamento considerado no estudo foi de 96 meses. O 

Nivolumabe como primeira linha de tratamento custa em média R$ 433.362, por am-

pola, enquanto que o Pembrolizumabe custa R$ 466.677, por ampola. O custo por 

infusão sai em média R$13.673,82 para o Nivolumabe, R$ 22.375,34 para o Pembro-
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lizumabe e 67.441,25 para o Ipilimumabe. O trabalho conclui que a aplicação de imu-

nomoduladores anti-PDL-1 no tratamento de melanoma avançado é clinicamente efi-

caz enquanto primeira linha de tratamento, aumentando a sobrevida geral do paciente. 

Os resultados obtidos também mostraram que ambos os medicamentos apresentam 

vantagens clínicas maiores a custos menores, o que corrobora com a premissa de 

que são uma opção de extrema importância e segurança aos pacientes, promovem 

aumento de sobrevida e são financeiramente melhores ao sistema de saúde (TANAKA 

ET AL, 2015)  

2.4.3 Expressão em câncer gástrico 

Mesmo com resultados promissores em outros tumores, o estudo do PDL-1 em 

CG ainda é recente e pouco explorado. As investigações concentram na população 

asiática, pois são os que apresentam maior incidência, mas de modo geral sua fre-

quência nos CG é bastante variável, sendo visto na população ocidental uma expres-

são entre 2- 30,1% nas células gástricas e entre 18-88,4% das células do sistema 

imunológico. (PEREIRA ET AL, 2017)  

Segundo Wu et al. (2006), a investigação do PDL-1 revela-se importante na 

correlação com o tamanho, profundidade de invasão, metástase linfonodal, e tempo 

de sobrevida dos pacientes. No entanto, conforme Pereira et al. (2017), a importância 

da expressão do PDL-1 quanto ao prognóstico do paciente ainda é algo que provoca 

controversas, em vista de trabalhos que o revelam como biomarcador de pior prog-

nóstico, melhor prognóstico, além de outros que mostram a ausência de relação com 

a sobrevida. Essas variáveis associam-se com fatores como diferença nas populações 

de estudo e principalmente a falta de um padrão quanto aos métodos de avaliação. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo retrospectivo observacional com levantamento de lau-

dos anatomopatológicos de pacientes submetidos à biópsia por endoscopia diges-

tiva alta e que possuíam adenocarinoma gástrico. O presente trabalho fui submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e foi aprovado no dia 10/12/2019 (ANEXO I) 

3.1 Aspectos éticos 
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 Todos os materiais utilizados pelo presente trabalho seguem sob a res-

ponsabilidade dos pesquisadores, com a garantia de manutenção do sigilo e confi-

dencialidade. 

3.2 Amostra 

A seleção dos pacientes obedeceu critério de conveniência, com a inclusão 

dos pacientes maiores de 18 anos, submetido à biópsia de adenocarcinoma gástrico 

para avaliação da imunoexpressão do marcador PDL-1. Os laudos anatomopatológi-

cos com dados insuficiente foram descartados, são eles: idade, sexo, diagnóstico, 

tipo histopatológico e grau de diferenciação. Os laudos de pacientes menores de 18 

anos de idade e aqueles pacientes cujo material biológico não foi submetido à téc-

nica imuno-histoquímica adequada para a marcação de PDL-1 foram descartados. 

Os casos estudados são provenientes do arquivo de blocos e lâminas histo-

patológicas do Laboratório Byori Anatomia Patológica obtidos entre janeiro de 2018 

e junho de 2019. Neste período foram selecionados 19 pacientes, de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão do presente trabalho. Os blocos de parafina con-

tendo amostras da neoplasia foram selecionadas para a confecção de lâminas histo-

patológicas para a marcação e conseguinte avaliação do PDL-1. Após a seleção os 

casos foram revisados para seleção da área amostral submetida ao imunomarcador 

PDL-1. 

3.2.1 Leitura das amostras 

A detecção da expressão tumoral de PDL-1 no ACG foi realizado com o anti-

corpo 22CR PharmDX, aprovado pelo FDA e Anvisa, através da plataforma automa-

tizada Autostainer Link 48 da Dako, com controles positivos e negativos. A leitura 

das lâminas imunomarcadas foram comparadas com duas lâminas de tecido gástrico 

normal em caráter de controle. 

3.3 Organização dos dados  

 Os dados foram laudados e tabelados em uma planilha na plataforma Excel 

2013 conforme as variáveis sexo, idade, tipo histológico, grau de diferenciação, pre-

sença ou não de invasão e presença ou não de ulceração. 

3.4 Estatística  



32 
 

 

Variáveis qualitativas foram descritas pelas frequências absolutas e relativas. 

A variável Idade, por ser quantitativa, foi descrita pela sua média e desvio padrão. A 

amostra foi dividida em dois grupos de acordo com o PDL-1 positivo ou negativo, e 

estes grupos foram comparados. Quando comparando variáveis qualitativas, foi utili-

zado o teste exato de Fisher. Quando comparando a idade entre os dois grupos, foi 

utilizado o teste t de Student.  

Todas as análises foram realizadas utilizando o software R de computação 

estatística, considerando sempre o nível de 5% de significância. 
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4 RESULTADOS 

Em relação às características demográficas, observa-se na tabela 1, que não 

houve diferença significativa quanto ao resultado da imunoexpressão do PDL-1 e sua 

relação com o sexo, com p-valor de 0,17. Entre os que obtiveram PDL-1 positivo, 

28,6%  foram do sexo feminino e 71,4% eram do sexo masculino. Ao passo que os 

pacientes que não marcaram PDL-1 eram compostos de 66,7% do sexo feminino e 

33,3% do sexo masculino.   

 

TABELA 1 – RELAÇÃO DA IMUNOEXPRESSÃO DO PDL-1 E SEXO 

 PDL-1 Positivo PDL-1 Negativo p-valor 

Feminino 2 (28,6%) 8 (66,7%) 
0,17 

Masculino 5 (71,4%) 4 (33,3%) 

Total Geral 7 (100%) 12 (100%)  

Fonte: elaboração própria 

Na avaliação das idades,observado na tabela 2,  pacientes que apresentaram 

PDL-1 positivo tinham uma média de idade de 57,6 anos, com desvio padrão de 15,9 

anos. Entre os pacientes PDL-1 negativos a média de idade foi de 65,8 anos, com 

desvio padrão de 10,9 anos. Esses valores não apresentaram diferença significativa, 

com p-valor de 0,25.  

 

TABELA 2 – RELAÇAO DA IMUNOEXPRESSÃO DO PDL-1 E IDADE 

Média de idade geral PDL-1 Positivo PDL-1 Negativo p-valor 

62,7 (13,2) 57,6 (15,9) 65,8 (10,9) 0,25 
Fonte: elaboração própria 

Na avaliação do tipo histológico, tabela 3 os dados da presente pesquisa não 

revelaram diferença significativa, com p-valor de 0,21. Dentre os que marcaram PDL-

1, 42,9% foram do padrão histológico de adenocarcinoma tubular, 14,3% de adeno-

carcinoma tubular com células em anel de sinete, 28,6% de adenocarcinoma tubu-

lopapilar e 14,6% de carcinoma tubular in situ. Não houve amostra de adenocarcinoma 

com células em anel de sinete positiva para PDL-1. Já nas avaliações em que a mar-

cação do PDL-1 foi negativa, 41,7% do padrão histológico encontrado foi de adeno-

carcinoma com células em anel de sinete, 33,3% foi de adenocarcinoma tubular, 8,3% 

de adenocarcinoma tubular com células em anel de sinete e 8,3% de adenocarcinoma 

tubulopapilar. Não houve amostra de carcinoma in situ com PDL-1 negativo.  
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TABELA 3 – RELAÇÃO DA IMUNOEXPRESSÃO DE PDL-1 E TIPO HISTOLÓGICO 

DO ADENOCARCINOMA GÁSTRICO 

 PDL-1 Positivo PDL-1 Negativo p-valor 

Carcinoma Ecamoso in Situ 1 (14,6%) 0 

0,21 

Adenocardinoma com Células em Anel de Sinete 0 5 (41,7%) 

Adenocarcinoma Tubular 3 (42,9%) 4 (33,3%) 

Adenocarcinoma Tubular com Células em Anel 
de Sinete 

1 (14,3%) 1 (8,3%) 

Adenocarcinoma Tubulo-Papilar 2 (28,6%) 1 (8,3%) 

Total Geral 6 11  

Fonte: elaboração própria 

 Em se tratando do grau de diferenciação, tabela 4, verificou-se diferença signi-

ficativa da imunoexpressão do PDL-1, com p-valor de 0,046. Das amostras PDL-1 

positivas, 42,9% eram do tipo bem diferenciada, 42,9% eram moderadamente diferen-

ciadas e 14,3% eram pouco diferenciadas. Nas apresentações de PDL-1 negativo, 

8,3% foram bem diferenciados, 16,7% foram moderadamente diferenciados e 66,7% 

foram pouco diferenciados.  

 

TABELA 4 – RELAÇÃO DA IMUNOEXPRESSÃO DE PDL-1 E GRAU DE DIFEREN-

CIAÇÃO DO ADENOCARCINOMA GÁSTRICO 

 PDL-1 Positivo PDL-1 Negativo p-valor 

Bem Diferenciado 3 (42,9%) 1 (8,3%) 

0,046 Moderadamente Diferenciado 3 (42,9%) 2 (16,7%) 

Pouco Diferenciado 1 (14,3%) 8 (66,7%) 

Total Geral 10 (100%) 11 (100%)  

Fonte: elaboração própria 

Sobre a presença ou ausência de ulceração, tabela 5, não houve diferença sig-

nificativa quanto a imunoexpressão do PDL-1, com p-valor de 0,33. As apresentações 

PDL-1 positivas tiveram 71,4% delas ulcerativas e 28,6% não ulcerativas. Ao passo 

que, pacientes PDL-1 negativos eram 33,3% de caráter ulcerativo e os outros 58,3% 

foram não ulcerativos.  

TABELA 5 – RELAÇÃO DA IMUNOEXPRESSÃO DE PDL-1 E PRESENÇA DE UL-

CERAÇÃO NO ADENOCARCINOMA GÁSTRICO 

 PDL-1 Positivo PDL-1 Negativo p-valor 

Ulcerado 5 (71,4%) 4 (33,3%) 
0,33 

Não Ulcerado 2 (28,6%) 7 (58,3%) 

Total Geral 7 (100%) 11 (100%)  

Fonte: elaboração própria 
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Por fim, não aconteceu diferença significativa, com p-valor de 0,73, em relação 

a invasão e a imunoexpressão do PDL-1, tabela 6. Das amostras PDL-1 positivas, 

57,1% tinham apresentação invasora e os outros 42,9% eram não invasor. Nas amos-

tras PDL-1 negativas, encontrou-se 33,3% de adenocarcinoma invasor e 58,3% de 

não invasor.  

 

TABELA 6 – RELAÇÃO DA IMUNOEXPRESSÃO DE PDL-1 E CARÁTER INVA-

SICO DO ADENOCARCINOMA GÁSTRICO 

 PDL-1 Positivo PDL-1 Negativo p-valor 

Invasor 4 (57,1%) 4 (33,3%) 
0,63 

Não Invasor 3 (42,9%) 7 (58,3%) 

Total Geral 8 11  

Fonte: elaboração própria 
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5 DISCUSSÃO 

No que diz respeito aos dados encontrados por esta pesquisa, não houve dife-

rença significativa de idade média dos pacientes e sexo quando comparados com a 

imunoexpressão do PDL-1. O estudo de Wu et al. (2006) também não encontrou cor-

relação entre a imunolocalização do PDL-1, a idade (p-valor de 0,672) e sexo do pa-

ciente (p-valor de 0,862), vale ressaltar que os parâmetros de idade utilizadas foram 

diferentes da utilizada pelo presente estudo, com a divisão dos pacientes em mais ou 

menos que 60 anos de idade. 

 Outro estudo, de Zhang et al. (2015), com 132 pacientes também não encon-

trou diferença significativa entre a idade dos pacientes, categorizados na oportunidade 

em maiores ou menores de 62 anos idade, com p-valor de 0,082. Referente ao sexo 

do paciente, o mesmo estudo de Zhang et al. (2015) não encontrou nenhuma dife-

rença significativa da expressão de PDL-1 entre o sexo masculino e feminino, com p-

valor de 0,297. 

A metanálise de Zhang et al. (2016a), com base em um total de 674 estudos 

corrobora com os dados encontrados no presente trabalho, de que não há relação 

significativa entre a idade e a expressão do PDL-1, com um p-valor de 0,51. 

Entretanto, o estudo de Li et al. (2016) com 137 paciente encontrou uma dife-

rença significativa de idade nos paicentes com PDL-1 positiva, sendo mais comum 

nos pacientes mais jovens que a idade média do trabalho (59,2 anos) com p-valor de 

0,019. Este estudo não encontrou diferença entre os sexos quanto à presença de PDL-

1, com p-valor de 0.911.  

Quanto ao tipo histológico do tumor, no presente estudo não houve diferença 

significativa em relação a expressão de PDL-1, com p-valor de 0.21. Da mesma 

forma,  um estudo realizado por Tatsuro Tamura Et Al. (2015), e apresetnado por 

Tamura et al. (2015) demonstrou não haver associação significativa entre PDL-1 e o 

tipo histológico do tumor, representado por um p-valor de 0.8943, o que, de acordo 

com o autor, mostrou ser um dado de pouco relevância na avaliação do prognóstico 

do paciente.  

Em uma metanálise realizada por Zhang et al. (2016a) notou-se uma heteroge-

neidade nos dados que correlacionam PD- L1 e diferenciação histológica, com p-valor 
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de 0.002. Isto é, mais estudos correlacionando tais variáveis precisam ser feitos para 

que haja embasamento suficiente para estabelecer a relação entre tipo histológico e 

PDL-1 e assim, com possíveis escolhas de tratamento e determinação de prognóstico. 

A variável grau de diferenciação do tumor apresentou diferença significativa 

entre o grupo de PDL-1 positivo e PDL-1 negativo no presente estudo. Esse dado 

conflita com o estudo de Wu et al. (2006) onde não foi encontrada diferença significa-

tiva entre a imunoexpressão de PDL-1 e diferentes graus de diferenciação do tumor, 

com um p-valor de 0,224 quando comparado tumores de alto grau com o de baixo 

grau.  

 No estudo de Zhang et al. (2015), com 132 pacientes, a variável de diferencia-

ção categorizou tumores com células em anel de sinete, pouco diferenciado, modera-

damente diferenciado e muito diferenciado e não houve diferença significativa na imu-

noexpressão do PDL-1 com p-valor de 0,346. 

 Os dados da literatura citados corroboram com a metanálise de Zhang et al. 

(2016b), realizada com 7 estudos e um total de 1143 pacientes, não foi encontrada 

diferença significativa da presença do PDL-1 e o grau de diferenciação, estratificado 

em pouco diferenciado, moderadamente diferenciado e altamente diferenciado, com 

p-valor de 0,89. 

 Entretanto, os dados do estudo de Saito et al. (2018) com, 157 pacientes, apre-

sentou significância com um p-valor de 0,03 quando a expressão do PDL-1 foi com-

parada ao tumor diferenciado e indiferenciado. Apesar da estratificação diferente da 

realizada no presente trabalho, a tendência encontrada em nosso estudo é de predo-

minância do PDL-1 positivo nos tumores bem diferenciados, enquanto que no trabalho 

de Saito et al. (2018) no indiferenciado.  

A diferença de estratificação pode justificar tal diferença, mas o estudo de Ito 

et al. (2018), realizado com 152 pacientes apresentou a mesma estratificação de Saito 

et al. (2018), mas não obteve diferença significativa na expressão positiva do PDL-1 

e o grau diferenciado e indiferenciado, com p-valor de 0,33. 
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O presente estudo demonstrou não haver diferença significativa quanto a 

relação da imuno expressão de PDL-1 e o grau de invasão do tumor. No entanto, 

Changping Wu et al. (2006) demonstrou em seu estudo um valor de p significativo, de 

0.003 para a marcação de PDL-1 e o grau de invasão do tumor. De acordo com Wu 

et al. (2006), a imunomarcação de PDL-1 aumentou muito (p<0.01) quando o tumor 

infiltra a camada muscular profunda.  

No estudo de Saito et al. (2018) houve diferença significativa, com p-valor < 

0.0001, entre a imunoexpressão de PDL-1 e o grau de invasão do tumor. Dos tumores 

PDL-1 positivos, 83.3% eram invasores. Já os tumores PDL-1 negativos eram, em sua 

maioria, não invasores, representando 58.3%. O autor Saito et al. (2018) assegura 

haver uma relação entre a expressão de PDL-1 positiva ser um fator de pior 

prognóstico ao paciente.  

Da mesma forma  Leung et al. (2008) apresenta no estudo de Yanhua Wu Et 

Al. (2017), a relação imunoexpressão de PDL-1 e grau de invasão demonstrou 

diferença significativa, com p-valor 0.036, seguindo a proporção em que os tumores 

PDL-1 positivos são por maioria invasores, com um valor de 42,2%, sendo os tumores 

PDL-1 negativos, 76.5% deles não invasores. Da mesma forma, o trabalha assegura 

que a presença de PDL-1 na amostra revela-se como fator de pior prognóstico ao 

paciente.  

Por fim, no estudo de Lihu Gu Et Al. (2017) apresentado por Gu et al. (2017), 

foi realizada uma metanálise que incluiu a relação entre imunoexpressão de PDL-1 e 

grau de invasão do tumor gástrico, demonstrando diferença significativa entre essa 

duas variáveis. Concluiu, por fim, que a correlação entre PDL-1 e prognóstico do 

câncer gástrico é que quando há positividade desse biomarcador, o prognóstico é pior.  

Dessa forma, o seguinte trabalho, portanto, não corrobora com a literatura 

quanto ao achado estatístico entre PDL-1 positivo e grau de invasão do tumor. Isso, 

provavelmente decorre da pequena amostra utilizada neste trabalho, que não contem-

pla toda a variabilidade da população.  

O presente estudo não encontrou diferença significativa quanto a relação entre 

grau de ulceração e a imunoexpressão de PDL-1, com p valor de 0.33. A literatura não 

apresenta dados referents à esta variável utilizada em nosso estudo. Portanto, 

mostrou-se como uma correlação de pouca relevância.  
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6 CONCLUSÃO  

Neste estudo observou-se que o padrão de expressão de PDL-1 foi heter-

ogêneo em relação às características demográficas e histológicas escolhidas para 

comparação. Isso decorre em partes pelo baixo número de casos utilizados na amos-

tra, por ser um teste ainda pouco realizado, e pela falta de padronização quanto ao 

estabelecimento das variáveis e seus critérios dentro da literatura vigente.  

A variável grau de invasão do tumor não obteve diferença significativa nesse 

trabalho. Quanto ao tipo histológico faltam estudos que mostrem a relevância dessa 

variável com a marcação de PDL-1, assim como da variável grau de ulceração do 

tumor.  

Em relação aos dados demográficos, não foi constatado grau de importância 

na variável sexo quanto a marcação de PDL-1, estando de acordo com o descrito na 

literatura. Já em relação ao grau de diferenciação do tumor foram encontrados na 

literatura estudos que corroboram e que contradizem o achado de diferença significa-

tivo quanto a imunoexpressão de PDL-1.  
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