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RESUMO

Introdução: O câncer colorretal (CCR) é o terceiro tipo de câncer mais comum entre
os homens e o segundo entre as mulheres em todo o mundo.  Existem diversos
fatores de risco associados à gênese do CCR. O Objetivo desta pesquisa foi realizar
uma  revisão  sistemática  para  conhecer  os  fatores  genéticos  e  fenotípicos  que
contribuem para o mau prognóstico do CCR. Metodologia: A busca dos artigos foi
realizada nas plataformas eletrônicas Pubmed e Scielo,  utilizando os  descritores
"Cancer"; "colorectal"; "pathways"; "tumor microenvironment"; "prognosis" e "gene",
no período janeiro de 2010 a 2019. Após análise de elegibilidade, apenas 4 artigos
publicados  foram  utilizados  para  a  confecção  desta  revisão.  Resultados  e
Discussão: Os estudos mostraram a assinatura de genes e a expressão de genes
com perfis aberrantes que estão relacionados ao prognostico dos pacientes com
câncer colorretal, através de imuno-histoquímica e assinaturas de mRNA em bases
de dados mostrados na tabela acima. Também foram identificados a presença de
Macrófagos  associados  ao  tumor  (TAMs)  Conclusões No  microambiente
heterogêneo  do  CCR  pode-se  observar  maior  densidade  de  linfócitos  auxiliares
(Th1), T CD8+ e CD45RO+, que se relacionam a um bom prognóstico da doença.
No entanto, em lesões enriquecidas com macrófagos associados a tumores, ocorre
redução de apoptose das células do CCR, estando, portanto, associados ao mau
prognóstico  do câncer.  Além disso,  a  alteração da  expressão dos  genes ART5,
FOXD1, TIMP1, EPHA6, IRX6 e HIST3H2BB estão relacionados ao mau prognóstico
do CCR, induzindo perfis mais agressivos com fenótipos de invasão, migração e
metástases. 
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ABSTRACT

Introduction: Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer among men
and the second among women worldwide. There are several risk factors associated
with the genesis of RCC. The objective of this research was to carry out a systematic
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review  to  know  the  genetic  and  phenotypic  factors  that  contribute  to  the  poor
prognosis of CCR. Methodology: The search for the articles was carried out on the
electronic platforms Pubmed and Scielo, using the descriptors "Cancer"; "colorectal";
"pathways"; "microenvironment tumor"; "prognosis" and "gene", from January 2010 to
2019. After eligibility analysis, only 4 published articles were used for the preparation
of this review. Results and discussion: The studies showed the signature of genes
and the expression of genes with aberrant profiles that are related to the prognosis of
patients with colorectal cancer, through immunohistochemistry and mRNA signatures
in  the  databases  shown  in  the  table  above.  The  presence  of  tumor-associated
macrophages  (TAMs)  were  also  identified.  Conclusions: In  the  heterogeneous
micro-environment of the CCR, a higher density of auxiliary lymphocytes (Th1), T
CD8 + and CD45RO + can be observed, which are related to a good prognosis of the
disease.  However,  in lesions enriched with  macrophages associated with tumors,
there is a reduction in the apoptosis of RCC cells, which is, therefore, associated with
the poor  prognosis  of  cancer.  In  addition,  the  alteration  in  the expression  of  the
ART5, FOXD1, TIMP1, EPHA6, IRX6 and HIST3H2BB genes are related to the poor
prognosis of RCC, inducing more aggressive profiles with invasion, migration and
metastasis phenotypes

Keywords - Colon; Rectum; Prognosis; Microenvironment.
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INTRODUÇÃO

O  câncer  colorretal  (CCR)  é  uma  doença  complexa  que  possui  subtipos
biologicamente e clinicamente diferentes entre si, ele pode ter origem de diferentes
maneiras,  e  apresentar-se em múltiplos cenários clínicos.  Com alta  incidência,  o
CCR  é  o  terceiro  câncer  mais  comum  diagnosticado  em  homens  e  mulheres.
Estudos epidemiológicos recentes apontam para uma diminuição geral na incidência
e mortalidade de CCR entre indivíduos acima de 50 anos e aumento significativo da
incidência  entre  pacientes  jovens.  A  fenotipagem  molecular  atual  dos  tumores
colorretais eventualmente está relacionada a mutações somáticas em oncogenes
conhecidos  como  KRAS  e  BRAF,  além  destes,  participam  da  carcinogênese
colorretal genes como: TP53, DDC, APC, hMSH2, hMLHI hMSH6, hPMSI e hPMS2.
As variantes patogênicas da linha germinativa em genes associados ao alto risco de
câncer  foram evidenciadas  em 2  a  8% de  todos  os  CCRs,  e  6  a  10% ao  ser
consideradas as mutações patogênicas em genes conhecidos de alta e moderada
penetração.  Estudos histopatológicos mostram também que os tumores do cólon
estão circundados por uma quantidade de células mononucleadas, esse conjunto de
células  são  chamados  de  linfócitos  infiltrantes  de  tumor  (TIL).  A  presença  de
linfócitos  no  tumor  está  relacionada  a  um  bom  prognóstico,  por  outro  lado  a
presença de macrófagos associados ao tumor (TAMs) no microambiente tumoral
vem sendo cada vez mais associados a um mau prognóstico em pacientes com
CCR. Mediante ao exposto a caracterização do microambiente tumoral é de suma
importância no que diz respeito à predição de vida do paciente, indicando a partir de
sua composição um bom ou mau prognostico. (ZUO; DAI; REN, 2019; YIN et al.,
2017; KOI; CARETHERS, 2017).

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  sistemático  realizado  através  de  uma  revisão  de
literatura, a qual se fundamentou no levantamento de diversas referências teóricas
analisadas. Foram selecionados artigos com abordagem semelhante à temática de
interesse e publicados entre 2010 a 2019, dos quais foram incluídos na pesquisa os
que obedecessem a esses critérios. A estratégia de pesquisa utilizou os critérios do
protocolo PRISMA (do inglês Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-analysis  A  seleção  de  artigos  foi  realizada  a  partir  das  bases  de  dados
eletrônicas Pubmed e Scielo, Os descritores utilizados para busca foram: "Cancer";
"colorectal";  "pathways";  "tumor  microenvironment";  "prognosis"  e  "gene",
combinados por operador booleano “AND”. Após análise de elegibilidade, 4 artigos
publicados foram utilizados para a confecção dos resultados desta revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  estudo  de  Yin  et  al.  (2017),  mensurou  a  expressão  da  infiltração  de
macrófagos  associados  ao  tumor  (TAM)  e  microambiente  tumoral  do  câncer
colorretal,  a partir da marcação de CD68, P-gp e Bcl2 por imuno-histoquímica. A
cultura de TAMs e células de câncer colorretal, em modelos in vitro quanto in vivo,
foi  utilizada para avaliar  os efeitos destes TAMs na quimiorresistência do câncer
colorretal, refletindo no pior prognóstico do câncer. Já o estudo de Chen et al. (2019)
identificou potenciais biomarcadores genéticos de diagnóstico e prognóstico para o
CCR, com base nos conjuntos de dados Gene Expression Omnibus (GEO) e The
Cancer Genome Atlas (TCGA), utilizados em análise bioinformática, revelando uma
assinatura  gênica  de  9  genes,  incluindo  SLC4A4,  NFE2L3,  GLDN,  PCOLCE2,
TIMP1,  CCL28,  SCGB2A1,  AXIN2  e  MMP1,  que  foram  associados  com  bom
desempenho na previsão da sobrevida média global de pacientes com CCR. Por sua
vez, o estudo clínico de Zuo, Dai e Ren (2019), abordou expressões aberrantes de
genes em biópsias de cânceres colorretal, também por meio de análise de banco de
dados com auxílio da bioinformática. Neste estudo, mRNAs-chave significativamente
relacionados ao mau prognóstico do câncer colorretal foram extraídos das biópsias,
sendo então utilizados para a confecção de uma assinatura gênica baseada em
transcriptômica para prever a sobrevida dos pacientes (n=5341) com CCR. 

Por fim, Lin et al. (2019) realizou experimentos de perfil de expressão gênica
para  identificar  marcadores  genéticos  para  CCR  e  elucidar  os  mecanismos
moleculares envolvidos na progressão da doença. Seus resultados revelaram um
perfil aberrante do gene SCIN, que pode servir como um importante preditor de mau
prognóstico  para  pacientes  com CCR.  Estudos ainda estão em desenvolvimento
para validação deste marcador.  O microambiente Tumoral  colorretal  (figura  1) é
composto por. CD: células dendríticas. NK: células Natural Killer. TAM: macrófagos
associados ao tumor. M: mastócitos. CCR: célula Este conjunto de células promove
a inflamação do tecido tumoral através da produção de citocinas e/ou do contato
célula a célula, lá há a transformação de células T CD4 em células Th1, Estas, agora
ativadas,  produzem IL-2  e  o  IFN-γ,  que  em sequência  promovem a  iniciação  e
expansão das células T efetoras CD8 citotóxicas. 
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FIGURA 1: Microambiente tumoral câncer colorretal

Fonte: Adaptado de Kather e Halama, 2019.

Estudos  histopatológicos  mostram  que  os  tumores  do  cólon  estão
circundados por uma quantidade de linfócitos infiltrantes de tumor (TIL). A presença
de linfócitos no CCR está relacionada a um bom prognóstico da doença. Além disso,
os macrófagos associados a tumores (TAMs) são uma das células imunes mais
abundantes  no  microambiente  tumoral,  sua  presença  foi  relacionada  a
quimiorresistência  em  pacientes  com  câncer  colorretal.  Com  base  em  estudos
anteriores a sobrevida de pacientes com CCR foi associada à assinatura de 6 genes
resultando em um total  de 6 mRNAs identificados como preditores de sobrevida:
EPHA6,  TIMP1,JRX6,ART5,HIT3H2BB E FOXD1. O papel  biológico da ART5 no
CCR ainda permanece não esclarecido, porém, sabe-se que o silenciamento deste
gene  reduz  a  taxa  de  sobrevivência  e  aumenta  a  apoptose.  O  FOXD1  realiza
processos biológicos muito importantes como proliferação celular e metástase de
tumores. (YIN et al., 2017; CHEN et al., 2019).

O  seu  silenciamento  inibe  a  proliferação  celular  no  câncer  de  pulmão de
células não pequenas, por outro lado a sua superexpressão está relacionada ao
mau prognóstico no mesmo tipo de câncer. Por sua vez, o HIST3H2BB (Histona
H2B tipo 3-B),  tem elevada expressão nos CCRs avançados,  desempenham um
papel  central  na regulação da transcrição, reparo do DNA, replicação do DNA e
estabilidade  cromossômica.  O  TIMP1,  inibidor  natural  das  metaloproteinases  de
matriz está superexpresso em muitos tipos de câncer e essa elevada expressão está
associada  a  um  mau  prognóstico  da  doença.  A  EPHA6  desempenha  vários
processos fisiológicos, incluindo migração e angiogênese e é sub-regulada no CCR.
O  IRX6  não  foi  bem  definido  na  biologia  do  câncer,  particularmente  no  CCR,
embora, seu perfil se mostre superexpresso em tumores de mau prognóstico. Uma
representação esquemática do perfil  genético e fenotípico do CCR associado ao
mau prognóstico da doença está apresentado na figura 2. (ZUO; DAI; REN, 2019).

FIGURA 2: Representação esquemática do perfil genético do CCR
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Fonte: autoria própria.

CONCLUSÕES

No microambiente heterogêneo do câncer colorretal, pode-se observar maior
densidade de linfócitos auxiliares (Th1), T CD8+ e CD45RO+, que se relacionam a
um  bom  prognóstico  da  doença.  No  entanto,  em  lesões  enriquecidas  com
macrófagos associados a tumores, ocorre redução de apoptose das células do CCR,
estando, portanto, associados ao mau prognóstico do câncer. Também foi possível
inferir que a alteração da expressão dos genes ART5, FOXD1, TIMP1, EPHA6, IRX6
e  HIST3H2BB estão  relacionados ao mau prognóstico  do CCR,  induzindo perfis
mais agressivos com fenótipos de invasão, migração e metástases.
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