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Introdução 

 O melanoma maligno cutâneo (MMC) é um dos cânceres de pele humanos mais agressivos, que resulta de uma 

complexa interação entre fatores endógenos e exógenos [1,2]. Dados recentes mostraram que a taxa de incidência para 

MMC continuam a subir, especialmente entre os jovens [3,4]. 

No desenvolvimento tumoral ocorre um aumento da atividade angiogênica em células endoteliais induzidas por 

fatores angiogênicos de sinalização. A endoglina é um componente transmembranar da glicoproteína fosforilada 

associada à proliferação do complexo do receptor de fator de crescimento transformante-beta (TGF-β). Notavelmente, 

endoglina é preferencialmente expressa nas células endoteliais proliferativas ativas, e que tem um papel essencial para o 

desenvolvimento vascular [5-6]. A endoglina promove a migração rápidade células endoteliais, estimulando a via de 

fosforilação doTGF-β / LFA-1 /Smad5, enquanto que inibe a via doTGF-β /ALK-5 /Smad2-3 [7,8]. No presente estudo, 

procurou-se analisar a densidade microvascular identificada pela expressão de endoglina em amostras de MMC 

investigando associações com fatores clinicopatológicos da doença. 

 

Material e métodos 

A. Coleta de amostra de melanoma 

Este estudo foi realizado em tecido arquivado de 44 lesões primárias de MMC ressecadas cirurgicamente. 

 

B. Análisesclinicopatológicas 

  O estadiamento clínico TNM I/II foi observado em 9 (20.5%) casos, e nos estágios III/IV foram observados 35 

(79.5%) amostras de MMC. As seguintes formas clinicas foram identificadas: melanoma expansivo superficial (n = 18, 

40,9%); nodular (n = 7, 15,9%), melanoma lentigo maligno (n = 10, 22,7%), e melanoma lentiginoso acral (n = 9, 

20,5%). Ulceração do tumor primário foi detectado em seis (13,6%) e recidiva em 10 (14,3%) lesões primárias de 

MMC. Os locais anatômicos de lesões MMC foram classificados das seguintes formas: baixo risco (menor tronco, coxa, 

perna, pé, membros inferiores, mãos e rosto, n = 28, 63,6%); e de alto risco (costas e peito, braço, pescoço e couro 

cabeludo; n = 16, 38,4%). Ausência de metástase foi notada em 15 pacientes com MMC. Porém, outro grupo com 29 

pacientes com MMC apresentaram simultaneamente local e metástase distante no momento do diagnóstico. 

Para a análise morfológica, todas as amostras de tecido MMC foram fixadas em formol e embebidas em parafina. 

Seções 3-5μm espessura foram retiradas das amostras e corados com hematoxilina e eosina para análise morfológica. As 

amostras de CMM foram analisadas morfologicamente segundo as espessuras de Breslow: TI (até 0,75 milímetros, n = 

3, 6,8%), TII (a partir de 0,75 a 1,5 mm, n = 7, 15,9%), TIII (1,5 a 3 mm, n = 27, 61,4%), e TIV (3 a 4 mm, n = 7, 

15,9%). Também foram classificadas segundo os níveis de invasão de Clark: Nível I, lesões intra-epidérmicas e epitélio 

anexial nível; nível II, invasão até a derme papilar; nível III, preenche toda a derme reticular, porém sem invadi-lo; nível 

IV, invasão da derme reticular; e nível V, a invasão da hipoderme. 

  

C. Reações de Imunohistoquímica  

 A expressão de endoglina foi analisada a partir do método de imunohistoquímica com sistema de detecção 

estreptavidina-biotina peroxidase. Seções 4μm de espessura do MMC foram desparafinizadas em xilol e reidratados em 

uma série de etanol descendente. Os cortes foram submetidos à recuperação antigênica com panela de pressão à 121ºC 

por 10 minutos. Em seguida, a peroxidase endógena, biotina eestreptavidina foram bloqueadas por utilização de 

reagentes específicos, antes de incubação com anticorpo primário (anticorpo policlonal de coelho anti-endoglina, 1:100; 

Abcam), overnight a 4°C. As secções foram em seguida incubadas com Kit LSAB® (DakoCytomation, Glostrup, 

Dinamarca), durante 1 h. Os tecidos foram marcadas com 3,3-diaminobenzidina, cromogéneo, contrastado com 
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hematoxilina de Mayer, e visualizados em microscópio óptico. Os controlos positivos e negativos foram aplicados de 

acordo com as instruções do fabricante. Para as análises DMV, a amostra foi inspecionada em baixa ampliação 

microscópica. Os microvasos foram identificados como células endoteliais coradas. A DMV foi estimada pela endoglina 

com a avaliação cinco áreas de alta marcação vascular intratumoral ("hot spots"). Cada hot spot foi avaliado em três 

áreas de maior aumento (400x), para um total de 15 campos, estabelecendo-se a DMV tumoral [9]. 

 

D. Análises estatísticas 

 

Todos os dados investigados analisados no software SPSS® 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Houve 

distribuiçãoparamétrica dos dados de DMV, sendo usadoo teste T de Student nas análises estatísticas. Valores de 

p<0.05 foram considerados estatisticamente significativos. 
 

 

Resultados 

A endoglina mostrou reatividade seletiva para células endoteliais e estruturas vasculares nomeadamente localizadas 

em áreas de estroma peritumoral de melanoma cutâneo maligno. Constataram-se diferenças estatisticamente 

significativas apenas na análise de expressões da endoglina em lesões CMM quando comparados pela ausência ou 

presença de metástases (p=0.015, tabela 1). A DMV média da endoglina em amostras de CMM foi de 1.27 ± 0.45. 

 

Discussão 

Neste estudo, nós mostramos que as amostras de MMC de indivíduos com doença metastática apresentaram uma 

DMV superior. A maior imunodetecção de endoglinas amostras MMC, sugere que células de melanoma podem 

contribuir para o aumento da atividade proliferativa das células endoteliais no estroma peritumoral, a fim de satisfazer às 

suas altas demandas metabólicas, enviam sinais químicos para a criação de nichos metastáticas distantes nos órgãos 

alvo. 

Estudos recentes têm investigado a presença de outras anomalias vasculares, que também resulta em um ganho de 

vascularização para MMC. Por outro lado, nossos achados adicionam mais evidências de que a DMV identificada por 

imunomarcação da endoglina pode constituir um alvo potencial para a seleção de pacientes de MMC de alto risco para 

doença metastática, sugerindo-se estratégias terapêuticas anti-angiogênicas complementares. 

 

Conclusão/Conclusões 

Em conclusão, a DMV parece contribuir para a ocorrência de doença metastática em pacientes com melanoma 

maligno cutâneo. 
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Tabela 1. Análise entre a densidade de microvasos (MVD) determinada pela expressão endoglina e fatores clínico relacionados 

com CMM.  

 



 

 

Variáveis 
MVD 

Expressão de endoglina p 

Localização Anatômica   

Baixo risco (n = 28) 1.25 (± 0.52) 0.594 

Alto risco (n = 16) 1.32 (± 0.31)  

   

Tamanho clínico   

Pequeno (n = 9) 1.11 (± 0.48) 0.197 

Grande (n = 35) 1.32 (± 0.44)  

   

Ulceração no tumor primário   

Ausente (n = 38) 1.27 (± 0.48) 0.775 

Presente (n = 6) 1.32 (± 0.23)  

   

Recidiva   

Ausente (n = 29) 1.10 (± 0.45) 0.720 

Presente (n = 15) 1.15 (± 0.34)  

   

Metástase regional    

Ausente (n = 29) 1.16 (± 0.39) 0.015* 

Presente (n = 15) 1.50 (± 0.48)  

   

Metástase distante    

Ausente (n = 29) 1.16 (± 0.39) 0.015* 

Presente (n = 15) 1.50 (± 0.48)  

   

Nível de invasão deClark    

I/II/III (n = 28) 1.27 (± 0.48) 0.986 

IV-V (n = 16) 1.28 (± 0.41)  

   

Espessura do tumor de Breslow   

< 0.76 mm (n = 10) 1.13 (± 0.44) 0.273 

> 0.76 (n = 34) 1.31 (± 0.45)  

 

* Valores de rolamento asteriscos mostram associação significativa pelo teste t de Student e ANOVA. Os resultados são 

referentes ao percentual de células positivas exibem expressão imunohistoquímica de todas as proteínas estudadas. MVD: A 

densidade microvascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 


