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1. RESUMO 

O presente trabalho se trata da avaliação clínica, anatomopatológica e molecular 

de 150 amostras de carcinoma de vulva de modo a determinar valores prognósticos 

e preditivos neste tipo de tumor.  

2. INTRODUÇÃO 

O carcinoma vulvar representa aproximadamente 5% das neoplasias 

malignas do trato genital feminino (PAL; BANDYOPADHYAY, 2011). A incidência 

mundial de câncer vulvar é de 2,2 por 100 mil mulheres ao ano e tem aumentado 

cerca de 2% ao ano. O National Cancer Institute identificou o câncer vulvar como 

sendo um de 12 tipos de câncer com incidência crescente e de acordo com o SEER 

- Surveillance, Epidemiology, and End Results, estima-se que cerca de 4.700 novos 

casos de carcinoma vulvar serão diagnosticados em 2013 nos Estados Unidos, 

resultando em 990 mortes (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2013). 

Tanto a superexpressão quanto a alteração estrutural da proteína EGFR, 

membro da família ERBB de receptores de membrana tipo I, já foram encontradas 

em diversas neoplasias (YARDEN; SLIWKOWSKI, 2001).  Em carcinomas vulvares, 

Johnson et al. (1997), constataram aumento progressivo na expressão desta 

proteína a partir do epitélio vulvar benigno para o tecido maligno primário e, então, 

para lesões metastáticas na mesma paciente. Além disso, a expressão elevada de 

EGFR na malignidade vulvar primária parece estar significativamente associada com 

a diminuição da sobrevida das pacientes e pior prognóstico (WOELBER et al, 2012).   

3. OBJETIVOS 

Avaliar a expressão de EGFR em carcinomas vulvares e correlacionar os 

resultados obtidos com dados clínicos e anatomopatológicos das pacientes de modo 

a determinar valores prognósticos e preditivos em carcinomas de vulva.  

4. MÉTODOS  

4.1. PACIENTES E ESPÉCIMES ANATOMOPATOLÓGICOS 

Foram selecionados dos arquivos do Departamento de Anatomia Patológica 

do Hospital A.C.Camargo, de forma retrospectiva e aleatória, blocos de parafina de 

150 carcinomas vulvares de diferentes subtipos histológicos provenientes de 

pacientes que sofreram intervenção cirúrgica de vulva neste hospital no período de 



2 

 

1979 a 2006.  Os critérios de inclusão foram pacientes com diagnóstico de 

carcinoma epidermóide da vulva, que realizaram cirurgia e/ou biópsia no Hospital 

A.C.Camargo no período de 1979 a 2006.   Foram excluídas as pacientes com 

diagnóstico de carcinoma in situ, que realizaram tratamento neoadjuvante e aquelas 

cujos blocos de parafina não estavam disponíveis.  

4.2. A IMUNOISTOQUÍMICA (IIQ) 

As lâminas de cortes inteiros de carcinomas de vulva foram submetidas à 

reação imunoistoquímica de modo automatizado na plataforma Benchmark® - 

Ventana Medical Systems (Illkirch, Cedex, França) utilizando-se o anticorpo 

CONFIRM anti-EGFR (5B7) Monoclonal de coelho. Todas as lâminas de IIQ foram 

avaliadas visualmente. Para esta avaliação, escores previamente descritos na 

literatura por outros autores foram utilizados (escore 0, 1+, 2+ e 3+).  

4.3. A HIBRIDAÇÃO IN SITU FLUORESCENTE (FISH) 

Os ensaios de FISH foram realizados em dez amostras de cortes inteiros de 

tecido tumoral vulvar utilizando-se sondas específicas o gene EGFR: ZytoLight 

SPEC EGFR/CEN 7 Dual Color Probe (ZytoVision®). As lâminas foram analisadas de 

modo visual de acordo com as recomendações dos fabricantes.   

4.4. A ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Associações entre variáveis qualitativas foram avaliadas por meio do teste 

qui-quadrado. Nas análises de sobrevida câncer específica e livre de 

doença/recidiva, foi empregada a técnica de Kaplan-Meier. A diferença entre curvas 

de sobrevida foi avaliada pelo teste de Logrank. O nível de significância adotado foi 

de 5% (p=0,05). O software Prism 5 foi empregado na análise estatística. 

5. RESULTADOS 

5.1. DADOS DEMOGRÁFICOS 

A média de idade das pacientes foi de 69 anos (SD= 12), variando de 15 anos 

a 98 anos. Em relação à raça, a maior parte das pacientes era branca (86%), 

seguida por pardas (10%) e negras (1%). Do total de mulheres, 51% eram casadas, 

33% viúvas, 11% solteiras, 2% separadas e 3% não informaram seu estado civil. 
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Quanto à escolaridade, a maioria das pacientes era analfabeta (30%) ou possuía 

apenas o ensino fundamental incompleto (34%). 

Sobre os sintomas, 98% das mulheres alegaram algum tipo de sintoma, sendo 

os mais comuns prurido (67%), ulceração (52%) e tumoração (41%). 42% das 

mulheres apresentaram sintomas com menos de 5 meses, porém houve relatos de 

sintomas que duraram até 10 anos. Referente à localização do tumor, a grande 

maioria estava localizado nos grandes (55%) e pequenos lábios (67%), e o 

estadiamento FIGO que mais prevaleceu foi o de IB (54%) seguido pelo IIIB (21%). 

A maior parte das pacientes (54%) sofreu alguma complicação ao tratamento, entre 

todas as complicações encontradas, a deiscência da ferida foi a mais comum (37%). 

5.2. EXPRESSÃO IMUNOISTOQUÍMICA DOS MARCADORES 

Na avaliação dos níveis protéicos de EGFR por imunoistoquímica, dentre os 

150 casos avaliados, 118 mostraram marcação na membrana, correspondendo a 

78,6% dos casos e 21,3% no citoplasma. Em relação à marcação de membrana, foi 

observado escore 1+ em 18 (15,25%) dos casos, 2+ em 37 (31,36%) e 3+ em 32 

(27,12%). Já no citoplasma, 9 (28,13%) dos casos foi classificado como escore 1+, 

20 (62,5%) escore 2+ e 3 (9,38%) escore 3+.  

Quando associadas às análises imunoistoquímicas e as principais 

características anátomo-patológicas dos tumores, foi observada associação 

estatisticamente significativa entre a expressão de EGFR com a invasão tumoral 

(p=0,0409) e presença de recorrência da doença (p=0,0401). Tumores cujos escores 

foram classificados como 0 e 1+ mostraram invasão da derme superficial e medial, 

ao passo que a maioria dos tumores com escore 3+ invadiram a derme profunda ou 

subcutâneo (p=0,0087).  

A presença de marcação no citoplasma foi associada com a ausência de 

metástase linfonodal (p=0,0061) e maior sobrevida (p=0,01999) quando compradas 

com marcações somente na membrana. 

 Foi frequentemente observada uma heterogeneidade intratumoral dentre os 

casos avaliados: 55,33% (n=83) destes apresentaram heterogeneidade em qualquer 

marcação de EGFR e 17,33% (n=26) apresentaram 3 diferentes escores de 
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marcação no mesmo corte. Cinco casos continham áreas coexistentes de escores 0 

e 3+ como ilustrado na Figura 1. Além disso, a heterogeneidade intratumoral foi 

associada com parâmetros clínico-patológicos. Na existência de heterogeneidade, 

os casos com escore 2+ e 3+, foram associados com presença de metástase 

linfonodal (p=0,0207). No entanto, esse subgrupo de casos foi associado com uma 

invasão tumoral mais superficial (p=0,0161). Nos grupos em que houve coexistência 

de marcação escores 0 e 3+ no mesmo corte, foi demonstrado pior sobrevida 

(p=0,0434). 

Figura 1 - Foto da lâmina com marcação IIQ para EGFR com áreas de escore 0 e 3+. 

 
5.3. FISH 

 A técnica de FISH foi aplicada em 10 casos contendo tumores de 

classificação na IHQ escore 2+ ou 3+ e com áreas de heterogeneidade de modo a 

avaliar e ilustrar a expressão gênica deste oncogene nos diversos locais do tumor 

dispostos na lâmina. O FISH foi avaliável em 8 casos, pois dois deles demonstraram 

sinais muito fracos ou nenhum  sinal. Os resultados da correlação da IIQ com o FISH 

estão dispostos na Tabela 1. O status do gene EGFR não se correlacionou com a 

expressão da proteína. Observou-se áreas de marcação 3+ na IIQ, que não foram 

amplificados, e também áreas de marcação 0 por IIQ que foram amplificados por 

FISH. 

 

 

 Tabela 1 – Imunoistoquímica x FISH 
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Amostra Escore IIQ Resultado FISH 

#1 3+ em todo o corte Não amplificado 

#2 3+ em todo o corte Todas as células amplificadas 

#3 Áreas 0, 1+ e 3+ Não amplificado 

#4 Áreas 0, 1+ e 3+ Todas as células amplificadas 

#5 Áreas 0 e 2+ (marcação no 

citoplasma) 

Não amplificado 

#6 Áreas 0 e 3+ Não amplificado 

#7 Áreas 0 e 3+ Não amplificado 

#8 Áreas 1+ e 3+ Não amplificado 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso estudo fornece novos dados sobre a expressão de EGFR em 150 

casos de câncer vulvar avaliadas por imunoistoquímica e FISH. Outros estudos 

realizados anteriormente demonstraram dados semelhantes. No entanto, algumas 

características relacionadas com a expressão de EGFR têm sido muitas vezes 

subestimadas nesse tipo de tumor, tais como a heterogeneidade intratumoral e a 

frequente marcação citoplasmática. Assim, para uma melhor compreensão desses 

fatores, nosso estudo buscou demonstrar uma associação entre estas 

características e os dados clínicos das pacientes por meio de análises de IIQ e do 

FISH em cortes inteiros de amostras de câncer vulvar. 

Muito já foi investigado em relação ao EGFR e câncer vulvar. Um estudo 

publicado no início dos anos 90 abriu novas vias de investigação nesta área, mas 

nenhuma relevância prognóstica para o EGFR foi obtida na época (BERCHUCK et 

al, 1990). Em 1997, Johnson et al mostraram uma relação entre a positividade de 

EGFR com a presença de metástases e sobrevida do paciente. A partir de então, 

muitos estudos têm mostrado uma ligação entre o EGFR com mau prognóstico no 

câncer vulvar devido à sua correlação com a presença de metástase linfonodal 

(OONK et al, 2007), diminuição da sobrevivência (GROWDON et al, 2008 e 

JOHNSON et al, 1997), estadiamento tumoral (GROWDON et al, 2008), a 

progressão da doença (BRUSTMANN, 2007) e ausência de infecção por HPV 

(GROWDON et al, 2008). O aumento do número de cópias do gene de EGFR foi 

recentemente associado com metástases linfonodais, estadiamentos tumorais 

avançados, fenótipos não-basalióides e ausência de infecção por HPV, o que tornam 

por conduzir a um mau prognóstico neste tipo tumoral. 
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De forma semelhante, nossos resultados indicam que a positividade de 

expressão da proteína EGFR infere em um fenótipo tumoral mais agressivo. Foi 

observado que os tumores positivos para o EGFR por IIQ desenvolveram um perfil 

com maior profundidade na invasão, bem como a presença de recorrência da 

doença. Entretanto, nenhuma associação a quaisquer outras características tais 

como tipo histológico, FIGO, vascular e invasão perineural foram observados. Este 

fato pode ser de alguma forma explicada pela presença de marcação citoplasmática 

e também pela heterogeneidade intratumoral frequente observada dentre os nossos 

casos. Esta observação referente à heterogeneidade, também mencionada por 

Brustmann (2007), levou-nos a ir mais longe na investigação neste campo. 

O estudo de Johnson et al (1997) foi a primeira menção de marcação 

citoplasmática do EGFR em tumores vulvares, observada em 5 de 61 pacientes, o 

equivalente a 8,19% dos casos, mas nenhuma associação com características 

clínicas foi avaliada. Em nosso estudo, 21,33% dos tumores apresentaram 

marcação citoplasmática e, à semelhança de resultados relatados em estudos de 

carcinoma de células renais, tumores com marcação de EGFR na membrana 

mostrou pior sobrevida quando comparados com aqueles com a marcação 

estritamente citoplasmática (PU, 2009). Entre os tumores com qualquer marcação 

citoplasmática, nenhum apresentou metástases nodais e, portanto, esse tipo de 

marcação de EGFR parece ter um potencial protetor na doença. 

É importante ressaltar que um novo papel para o EGFR, além da molécula de 

transdução de sinal tradicional, tem emergido. EGFR também pode funcionar como 

um fator de transcrição de vaivém citoplasma/núcleo. Neste sentido, os diferentes 

locais desta molécula no interior da célula podem ser associados com a progressão 

da doença e o prognóstico (LANGNER, 2004 e PU, 2009). Assim, a caracterização 

da localização do EGFR é extremamente importante para a terapia de gene-alvo e 

não deve ser considerado como um dado isolado na carcinogénese da vulva. 

Outra característica importante investigada em nosso estudo foi a 

heterogeneidade intratumoral do EGFR. Esta característica também foi observada 

por Brustmann (2007) em carcinomas vulvares. Dentre os nossos casos, a 

heterogeneidade do tumor foi associada à presença de metástase linfonodal, mas 
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não ao nível invasão do tumor. Isto sugere que os tumores heterogêneos 

apresentam subclones com um potencial metastático, em vez de agressividade 

local, que corroboram com menores proporções de sobrevivência do grupo de 

pacientes com tumores heterogêneos. Por conseguinte, a heterogeneidade tumoral 

parece estar associada com mau prognóstico. 

A heterogeneidade de EGFR pode ser de extrema importância quando se 

trata, principalmente, de terapia-alvo. Inibidores de tirosina-quinase anti-EGFR foram 

demonstradas como eficazes (1) no tratamento do câncer vulvar localmente 

avançado em que a abordagem cirúrgica primária está muitas vezes associada com 

elevada morbidade e mortalidade (OLAWAIYE et al, 2007), (2) combinada com a 

terapia com cisplatina, conforme mostrado por Richard et al (2008), em um relato de 

caso onde uma resposta parcial de paliação dos sintomas por 5 meses, foi obtido 

em um recorrente carcinoma metastático vulvar e, mais recentemente, (3) um ensaio 

clínico de Fase II está avaliando erlotinib no tratamento dos carcinomas vulvares e 

onde benefícios clínicos já foram observados (HOROWITZ et al, 2012). 

O EGFR tem sido amplamente descrito, não só como sendo um marcador de 

prognóstico da neoplasia vulvar, como mostrado anteriormente, mas também como 

uma ferramenta poderosa para a previsão da resposta terapêutica e terapia-alvo. No 

entanto, uma questão importante a ser abordado é a utilização de pequenas 

biópsias e/ou Microarranjos de Tecido (TMA) como uma ferramenta para analisar o 

EGFR em câncer vulvar. Nossos resultados demonstraram diferenças de expressão 

de EGFR dentro de regiões tumorais, o que sugere que estas ferramentas podem 

não refletir o real padrão de marcação do EGFR em câncer vulvar. Em vinte e seis 

casos, três escores diferentes de imunomarcação EGFR foram observados na 

mesma lâmina de tecido. Isto pode sugerir que três diagnósticos diferentes em 

relação a expressão de EGFR poderiam ter ser dados para o mesmo caso quando 

se usa um TMA, por exemplo. Isto também tem sido amplamente relatado em outros 

estudos, principalmente na área de câncer de pulmão (JAKOBSEN et al, 2013, BAI 

et al, 2013 e GROB et al, 2013), como tendo grande importância na resistência à 

terapia (JAKOBSEN et al, 2013, BAI et al, 2013 e GROB et al, 2013). 
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 Finalmente, outro dado importante levantado pelo presente estudo é a 

ausência de correlação do status do gene com a proteína EGFR: entre as 8 

amostras de cortes inteiros avaliados, houve apenas dois casos em que a proteína 

EGFR foi altamente expressa (escore 3+) e que juntamente houve amplificação do 

gene. Nestes casos, o aumento da expressão da proteína foi resultado obviamente 

do gene EGFR amplificado. No entanto, 8 casos apresentando pelo menos uma 

área de alta expressão de proteína (2 + ou 3 +) não mostraram amplificação do 

EGFR, o que pode ser explicado pelo fato de que a regulação do EGFR pode ser 

causada não somente por amplificação do gene, mas também por outros 

mecanismos, tais como mutações ativadoras, como, por exemplo, a EGFRvIII, que 

resulta a ativação constitutiva do receptor; e superexpressão  de receptores. Isso 

poderia resultar em uma ativação autócrina, desregulamento da atividade do EGFR, 

heterodimerização de EGFR com outros membros da família ERBB e redução do 

volume de trocas da membrana (ALVAREZ et al, 2006 e BRUSTMANN, 2007). 

Neste sentido, a super-expressão de EGFR num subconjunto de carcinomas 

vulvares pode ser independente da amplificação do gene. Por fim, a amplificação foi 

também observada em todas as células de um caso (amostra #4) na qual 

marcações de escore 0, 1+ e 3+ estavam presentes. Isto sugere que os 

mecanismos, tais como a metilação, deacetilação de histonas e microRNAs podem 

estar envolvidos na ausência desta proteína numa subpopulação dentro deste 

tumor.  

 Até o momento, pouco se sabe sobre novos biomarcadores com um 

prognóstico real ou papel preditivo em carcinomas vulvares. O tratamento de 

escolha para esta condição ainda é cirúrgico e a metástase linfonodal é o fator 

prognóstico mais importante (DE MELO MAIA et al, 2013 e BAIOCCHI et al, 2013) e 

pouco tem sido feito em relação à descoberta de fatores prognósticos que podem de 

fato proporcionar uma melhor qualidade de vida psicossocial para o mulheres 

diagnosticadas com este tumor. 

 Vários estudos têm abordado a proteína EGFR e expressão gênica em câncer 

vulvar. No entanto, nenhum estudo tinha conseguido correlacionar a 

heterogeneidade EGFR e a presença de marcação citoplasmática com a importância 

clínica neste tipo de câncer. Nossos resultados corroboram com os resultados 
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anteriores sobre avaliação EGFR em carcinoma vulvar, e abre um novo cenário em 

que a real complexidade deste tumor deve ser levada em conta. Características 

como a heterogeneidade do tumor e a presença de marcação citoplasmática são 

frequentemente subestimados, uma vez que sua avaliação patológica pode trazer 

dados importantes para o estabelecimento do prognóstico e valores preditivos deste 

marcador. A terapia contra o receptor tirosina-quinase poderia beneficiar um grupo 

de pacientes com super-expressão de EGFR, por isso, as características aqui 

levantadas devem ser cuidadosamente considerados em investigações adicionais de 

modo a proporcionar uma melhor compreensão sobre esta área. 
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