2014/2015

José Eduardo da Costa Vinha

Tratamento da Neoplasia do Pâncreas: novos desafios

Agosto, 2015

José Eduardo da Costa Vinha

Tratamento da Neoplasia do Pâncreas: novos desafios

Mestrado Integrado em Medicina

Área: Cirurgia

Tipologia: Monografia

Trabalho organizado de acordo com as normas da revista:
Arquivos de Medicina

Trabalho efetuado sob a Orientação de:
Doutor António Taveira Gomes

agosto, 2015

Dedicatória

Aos meus pais, pelo apoio incondicional durante todo o meu percurso académico.

Aos meus amigos, pelos bons momentos, amizade e apoio, indubitavelmente essenciais
ao longo da minha vida e percurso académico.

Tratamento da Neoplasia do Pâncreas: novos desafios
Treatment of Pancreas Cancer: new approaches

Palavras-chave: Cancro Pancreático; Tratamento; Novas abordagens.
Key words: Pancreatic Cancer; Treatment; New approaches.

Autor: Eduardo da Costa Vinha, José*
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

* Aluno 6º ano de Mestrado integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto

1

Abstract

In the last decade, continued efforts in pancreas cancer research have led to the development of new,
more effective therapies. Additionally, progress in understanding the molecular processes underlying
the development and progression of this disease provides hope for the development of more effective
treatment strategies. Recent clinical trials have provided reason for hope that novel chemotherapy
combinations and molecularly targeted agents will lead to improved clinical outcomes for patients
with this disease. This article will sumarize the data that has led to the current standards of therapy for
patients with advanced pancreatic cancer and also focus on the recent developments in the therapy,
particularly the way that molecularly targeted agents can be introduced in newer therapies.

Keywords: pancreatic cancer; treatment; new approaches
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Resumo

Na última década, novas investigações no cancro do pâncreas levou ao aparecimento de novas
terapias, mais eficazes. Além disso, o avanço no conhecimento dos processos moleculares subjacentes
a esta doença trouxeram esperança no desenvolvimento de terapias ainda mais eficazes. Ensaios
clínicos recentes trouxeram esperança que as novas combinações de quimioterapia e agentes com
alvos moleculares levarão a melhoria nos outcomes dos doentes com esta doença. Este artigo fará um
sumário dos dados que tornaram possíveis as terapias utilizadas actualmente no cancro do pâncreas
avançado assim como nos recentes desenvolvimentos na terapêutica, nomeadamente como os novos
agentes com alvos moleculares poderão ser integrados em terapias futuras.

Palavras-chave: cancro pancreático; tratamento; novas abordagens
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Introdução
O cancro do pâncreas ainda é uma doença extremamente agressiva associada a baixo prognóstico. A
nível mundial, é a 13º neoplasia mais frequente e a 8º causa de morte relacionada com cancro mais
comum. É um dos tumores com maior taxa de malignidade, caracterizado por início insidioso,
diagnóstico tardio e baixa taxa de sobrevivência (1,2).
Os factores de risco exactos permanecem um pouco por esclarecer; o fumo do tabaco é o maior factor
etiológico conhecido, contando com 20-30% dos casos. Mutações germinativas, especialmente no
gene BRCA2, representam 5-10% das etiologias. Pancreatite e Diabetes aumentam o risco de cancro
do pâncreas (3).
A única hipótese curativa continua a ser a ressecção cirúrgica, mas infelizmente apenas 15-20 % dos
doentes apresentam doença ressecável. Os restantes apresentam doença localmente avançada ou
metastática na apresentação. Para estes, a sobrevida mediana é de apenas aproximadamente 6 meses
com uma terapia baseada na gemcitabina. Isto pode ser explicado pela alta taxa de resistência destes
tumores à quimioterapia (4,5). Por isso, existe uma necessidade urgente de novas terapias mais
eficazes, e este artigo irá focar-se nos desenvolvimentos recentes quanto ao tratamento sistémico do
cancro do pâncreas avançado, nomeadamente a nível molecular.
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Métodos
A informação foi obtida a partir do MEDLINE/Pubmed usando as seguintes palavras-chave:
"pancreatic cancer", "treatment", "new approaches". Os artigos foram seleccionados baseados na
língua (Inglês), na disponibilidade do texto ("Free full text"), na data de publicação (últimos 10 anos) e
na espécie (humana). 7 estudos que englobavam estes critérios foram excluídos com base no título.
Foram consultados 90 artigos depois de feita a selecção.
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Doença ressecável: terapia adjuvante do cancro do pâncreas
Pacientes com cancro pancreático ressecável englobam um pequena percentagem (15-20%). Visto que
a taxa de cura para estes pacientes com apenas cirurgia é baixa (4), os investigadores focaram -se em
terapias adjuvantes à cirurgia de modo a conseguir um aumento significativo da sobrevida a
médio/longo prazo. Terapia adjuvante é o tratamento pós-operatório administrado aos pacientes sem
evidência detectável de doença residual mas com probabilidade relativamente alta de albergar
depósitos tumorais microscópicos que, não tratados, levarão a recorrência tumoral e morte. (5)
3 ensaios randomizados foram realizados de forma a avaliar o impacto da terapia adjuvante pósoperatória em pacientes com cancro pancreático ressecado:
O estudo GITSG (Gastrointestinal Tumor Study Group), em que 43 pacientes foram randomizados
para apenas cirurgia ou para cirurgia seguida de quimioradiação por 4 semanas seguida de 24 meses de
quimioterapia. A sobrevida mediana foi significativamente maior no grupo que recebe terapia
adjuvante ( 20 meses vs 11 meses) (6). Uma das desvantagens deste estudo foi o número reduzido da
população estudada.
Um 2º estudo foi conduzido na Noruega atribuiu aleatoriamente a 50 pacientes quimioterapia depois
da cirurgia vs apenas cirurgia, sem uso de radiação. Apesar de ter sido verificado um aumento
estatisticamente significativo na sobrevida mediana ( 23 meses vs 11 meses), o estudo pecou por ser
um estudo com uma população reduzida, tal como o estudo GITSG (7).
Depois destes dois estudos, a EORTC (European Organization for the Research and Treatment of
Cancer) conduziu um ensaio clínico comparando quimioradioterapia após cirurgia vs apenas cirurgia
(8). A quimioterapia não foi continuada após o fim da radioterapia. Este estudo maior com 207
pacientes não mostrou uma melhoria naqueles submetidos a terapia adjuvante. No entanto, para além
da curta exposição a terapia sistémica, este ensaio incluiu dois locais de doença: cancro pancreático ou
cancro periampular. A sobrevida mediana de ambos diferiu significativamente. É possível que a
combinação de ambos os locais com diferentes prognósticos e respostas variáveis à terapia tenha
atenuado possíveis efeitos ocorridos no grupo de cancro do pâncreas, já que os cancros peri ampulares
apresentaram idêntica sobrevida com ou sem terapia adjuvante. Embora análises dos dados tenham
sugerido uma ligeira tendência para aumento da sobrevida nos doentes com cancro do pâncreas
sujeitos a terapia adjuvante, essa diferença não se mostrou estatisticamente significativa (17,1 vs 12,6
meses)
Outro ensaio randomizado posterior aos últimos, o ESPAC-1 (European Study Group for Pancreatic
Cancer), foi o primeiro a responder a duas questões relativas ao papel da quimioradioterapia e
quimioterapia adjuvante no tratamento do cancro do pâncreas ressecado (9,10). Uma randomização foi
entre quimioradioterapia pós-operatória vs sem quimioradioterapia. A outra foi entre quimioterapia vs
sem quimioterapia. Houve benefício em termos de sobrevida nos pacientes submetidos a
quimioterapia relativamente aos que não receberam. Por outro lado, não pareceu haver qualquer
benefício quanto à quimioradioterapia adjuvante. Uma posterior análise dos dados relativos a este
estudo confirmaram o benefício na sobrevida dos pacientes que receberam quimioterapia adjuvante e
revelou um efeito deletério na sobrevida mediana dos pacientes que receberam quimioradioterapia
comparando com aqueles que não receberam ( 15,9 meses vs 17,9 meses) (9). No entanto, surgiram
algumas questões relativas a este estudo; uma delas dizia respeito ao facto de que os dois cursos muito
curtos de radiação eram separados por intervalo de 2 semanas, uma técnica que pode ter permitido a
remissão tumoral durante o intervalo; uma segunda questão relativa ao uso de 5-FU em bólus em
alguns dias de radiação em vez de 5-FU infundido durante o curso da radioterapia (9) . Por
consequência, apesar dos resultados apresentados, ainda não houve um abandono generalizado da
quimioradioterapia adjuvante, surgindo como uma opção razoável em pacientes com cancro
pancreático ressecado, seguida de quimioterapia ou apenas quimioterapia.

6

Doença localmente avançada: quimioradioterapia vs radioterapia
Doença localmente avançada refere-se à extensão do tumor aos órgãos adjacentes de modo que a
excisão completa com margens patológicas negativas se torna impossível. Extensão local inclui orgãos
como o fígado ou duodeno, gânglios linfáticos regionais ou, mais comumente, estruturas vasculares
tais como a artéria mesentérica superior ou o tronco celíaco.
O tratamento da doença localmente avançada nos EUA é baseado na radioterapia com infusão
contínua de 5-FU concomitantemente. Isto foi definido por dois estudos GITSG e pelo estudo ECOG
(Eastern Cooperative Oncology Group), que apresentaram resultados conflituosos mas com um
benefício substancial na sobrevida a favor da quimioradioterapia (9,7 meses) vs apenas quimioterapia
(7,4 meses) (11-13).
É provável que as fluoropirimidinas, como alternativa ao 5-FU, possam ter a mesma eficácia mas
ainda não podem ser recomendadas na prática clínica, pois são necessários mais estudos de fase III
para testar esta teoria. (14)
Desde estes estudos acima mencionados, não houve outros estudos de fase III a avaliar o papel da
quimioterapia vs quimioradioterapia em pacientes com doença localmente avançada. Os potenciais
benefícios da quimioradiação com 5-FU inclui controlo local, melhoria da ressectabilidade, alívio
sintomático e a possibilidade de sobrevida a longo prazo de aproximadamente 10% dos doentes. (15)
De modo a aumentar o controlo local e a ressectabilidade, novas abordagens de tratamento da doença
localmente avançada focaram-se na gemcitabina e em novas técnicas biológicas. (16)
A gemcitabina, um análogo nucleosídico da desoxicitidina incorporado no DNA, é um
radiosensibilizador potente, representando uma alternativa promissora aos regimes baseados nas
fluoropirimidinas. O mecanismo de sensibilização não está muito bem esclarecido, mas pensa-se que
pode envolver a inibição da redutase dos ribonucleótidos, que por seu turno estimula a redistribuição
do ciclo celular para a fase S e diminui o limiar para a apoptose induzida pela radiação. Estudos
iniciais da gemcitabina com radiosensibilizador no tratamento do cancro do pâncreas revelaram uma
elevada toxicidade com doses relativamente baixas. No entanto, combinações mais recentes com doses
completas de gemcitabina 1x/semana com radioterapia mostraram-se fiáveis e capazes de melhorar
tanto a resposta como a taxa de ressectabilidade. (17,18,19)
Dados pré-clínicos indicam que a inibição do receptor do EGF com erlotinib ou cetuximab potencia o
efeito da gemcitabina+radiação nas células cancerígenas pancreáticas (20) . No entanto, abordagens
terapêuticas que envolvam a gemcitabina e radioterapia permanecem sob investigação, ficando o seu
possível uso a depender dos estudos a decorrer.
Outros agentes que demonstraram propriedades radiosensibilizadoras, tais como o rubitecan, paclitaxel
e a cisplatina, foram testados em combinação com radiação com ou sem outros agentes
quimioterápicos (21,22,23).
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Doença Metastática
O cancro do pâncreas com metastização tende a ser uma doença rapidamente progressiva,
frequentemente acompanhada por uma constelação de sintomas debilitantes, sendo que mais de
metade de todos os pacientes apresentam perda de peso, dor abdominal visceral, anorexia e/ou
náuseas como sintomas. Apesar de não existir uma terapêutica curativa efectiva para este grupo de
pacientes, novas terapias sistémicas emergiram na última década, fornecendo alívio sintomático e
sobrevida prolongada. (5)



Gemcitabina

A Gemcitabina é um análogo nucleosídico que é fosforilado a trifosfato de gemcitabina e incorporado
no DNA em replicação, resultando em terminação prematura das cadeias e apoptose (24,25). Apesar
da diminuição tumoral >50% ter sido atingida por apenas 5% dos pacientes, uma porção substancial
destes apresentou um alívio significativo e sustentado dos sintomas relacionados com o tumor. Como
resultado destas observações, um estudo de fase III foi desenhado de forma a quantificar este efeito
numa coorte de pacientes com cancro pancreático metastizado. Neste estudo, 126 pacientes, não
sujeitos a quimioterapia prévia para a doença metastática, foram randomizados para gemcitabina
1x/semana ou 5-FU em bólus semanal (26). A sobrevida global dos pacientes tratados com
gemcitabina foi significativamente superior comparada com a sobrevida dos pacientes que receberam
5-FU em bólus. Benefício em termos clínicos foi verificado em alguns pacientes que não atingiram
resposta radiológica, demonstrando que os pacientes podem apresentar melhoria sintomática com a
quimioterapia sem diminuição tumoral na doença mais grave. Estudos randomizados adicionais
confirmaram a eficácia da gemcitabina enquanto agente único (27).
Ensaios clínicos mais recentes com a gemcitabina enquanto agente único focaram-se na administração
óptima do pró-fármaco. Como referido anteriormente, um dos mecanismos de acção principais da
gemcitabina passa pela disfunção da síntese de DNA. A enzima limitante deste processo, a cínase da
desoxicitidina, parece ser saturável. A capacidade da cínase da desoxicitidina em activar a gemcitabina
pode ser aumentada com a administração de 1000 mg/m2 durante 30 minutos. Baseado em modelos
pré-clínicos, uma alternativa para a administração, que consiste na infusão de dose fixa, é administrar
o fármaco a uma taxa de 10 mg/m2/min (28). Um estudo randomizado de fase II em cancros
pancreáticos avançados demostrou que os pacientes sujeitos a gemcitabina com dose fixa
apresentaram níveis três vezes maiores de gemcitabina trifosfato incorporado no DNA de células
mononucleares sanguíneas comparado com aqueles sujeitos à infusão durante 30 minutos, assim como
uma promissora sobrevida mediana de 8 meses (29).



5-FU

Previamente à aprovação da gemcitabina pela FDA, o antimetabolito 5-FU foi considerado como
terapia de primeira linha para o cancro do pâncreas avançado, mostrando-se superior aos cuidados de
suporte nos ensaios que estudaram terapias paliativas (30,31). Os ensaios de fase II mais modernos
reportaram taxas de resposta ≤7% com 5-FU isoladamente ou combinado com a leucovorina (32,33).
Por outro lado, em vários estudos de fase III, regimes terapêuticos envolvendo o 5-FU não ofereceram
benefício na sobrevida, apesar do aumento da toxicidade comparando com o 5-FU enquanto agente
único.
A aprovação da Gemcitabina pela FDA para tratamento de pacientes com cancro do pâncreas
avançado em 1996 foi um passo chave no tratamento da doença, apesar da taxa de sobrevivência ao
fim do ano não ultrapassasse os 18%. Vários ensaios clínicos neste tipo de pacientes tentaram
melhorar o outcome. O desenho destes estudos é dividido em 2 largas categorias: comparação do novo
agente vs gemcitabina ou a combinação novo agente/gemcitabina vs gemcitabina.
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1. Gemcitabina combinada com Quimioterapia
A. Antimetabolitos
3 estudos de fase II avaliaram a combinação gemcitabina/5-FU, com ou sem leucovorina (34,35).
Apesar da combinação ter demostrado tendência para melhoria da sobrevida, essa não atingiu
significância estatística. Estes resultados não foram suficientes para estabelecer esta combinação como
terapêutica de primeira linha.
Outro antimetabolito testado no cancro do pâncreas foi o Pemetrexede (Alimta). Este composto inibe a
sintase do timidilato, a redutase do di-hidro-folato e a formiltransferase da glicinamida, diminuindo
deste modo a síntese de purinas e pirimidinas. O Pemetrexede demonstrou actividade antitumoral
como agente único e em combinação com a gemcitabina em alguns estudos (36,37). Enquanto agentes
únicos, ainda não houve estudos randomizados que comparassem a gemcitabina com o pemetrexede,
mas um estudo de fase III comparou a combinação gemcitabina/pemetrexed com a gemcitabina como
agente único (38). Pacientes sujeitos à combinação tiveram uma taxa de resposta e tempo para a
progressão tumoral significativamente mais altas comparadas com o grupo da gemcitabina. No
entanto, a sobrevida global manteve-se inalterada entre os dois grupos e, infelizmente, a neutropenia
foi significativamente mais frequente no grupo da combinação de fármacos. Logo, esta abordagem
ainda não foi adoptada como terapia de primeira linha.

B. Inibidores da Topoisomerase I
Tanto o exatecan, irinotecan e rubitecan demonstraram taxas de resposta de 10% e tempo de
sobrevivência de 5-6 meses em estudos de fase II em pacientes com cancro pancreático avançado
(39,40).
Ainda não houve estudos randomizados comparando o irinotecan com a gemcitabina enquanto agentes
únicos. Um ensaio clínico de fase III sujeitou aleatoriamente os pacientes a irinotecan+gemcitabina ou
gemcitabina apenas. A taxa de resposta tumoral foi significativamente maior com a combinação. No
entanto, não houve diferença significativamente estatística no tempo mediano para a progressão
tumoral ou na sobrevida mediana (41).
Um estudo de fase III mais recente comparou o exatecan+gemcitabina com apenas gemcitabina. O
estudo mostrou taxas de resposta idênticas, ligeiramente superior para o grupo que recebeu a
combinação de fármacos. No entanto, o tempo para a progressão tumoral e a sobrevida global
mantiveram-se inalteradas. Pacientes que receberam exatecan + gemcitabina apresentaram uma
frequência maior de toxicidades de grau 3 e 4, tais como neutropenia, trombocitopenia, náuseas e
vómitos (42).

C. Platinas
Modelos in vitro sugeriram que as platinas apresentam sinergia quando combinadas com a
gemcitabina. A cisplatina mostrou alguma actividade antitumoral no cancro do pâncreas, tanto como
agente único como combinada com a gemcitabina, mas ainda não foi feito nenhum estudo
randomizado comparando cisplatina vs gemcitabina (43,44,45). Um estudo de fase III comparando a
gemcitabina vs gemcitabina + cisplatina demonstrou um tempo de progressão tumoral e taxas de
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respostas maiores para o grupo que recebeu a combinação de fármacos. No entanto, as sobrevidas
medianas não foram significativamente diferentes nos dois grupos (46).
Outra platina também testada foi a oxaliplatina, também não comparada com a gemcitabina enquanto
agente único. Revelou taxas de resposta encorajadoras (30,6%) e tempo de sobrevivência mediana de
9,2 meses num estudo de fase II quando administrado em conjunto com a gemcitabina (47), tendo
incitado à realização de estudo de fase III para este regime, que comparou a gemcitabina + oxaliplatina
com a gemcitabina como agente único. O grupo que recebeu a combinação de fármacos mostrou taxas
de resposta e tempo de progressão sem doença significativamente superiores. No entanto, a diferença
na sobrevida global não foi estatisticamente significativa (47). Este regime ainda não substituiu a
gemcitabina como terapia de primeira linha, mas os resultados são promissores o suficiente para
continuar a investigação, nomeadamente combinar oxaliplatina com gemcitabina infundida com dose
fixa e comparar com gemcitabina como agente único.

D. Taxanos
Os taxanos disponíveis, o paclitaxel (Taxol) e o docetaxel (Taxotere), foram testados em estudos de
fase II como terapia de primeira linha para o cancro do pâncreas enquanto agentes únicos ou em
combinação com a gemcitabina, tendo alcançado resultados variáveis. Enquanto agentes únicos, os
taxanos apresentam uma actividade clínica muito limitada (48,49,50). A taxa de resposta em dois
estudos combinando a gemcitabina com o docetaxel foi de 12% e 18%, e as sobrevidas medianas de
4,7 meses e 8,9 meses, respectivamente. Infelizmente, toxicidade hematológica foi proibitiva na maior
parte destes ensaios, e as investigações destes regimes foram limitadas, não tendo sido realizados
estudos de fase III com qualquer dos taxanos quer como agentes únicos quer combinados com a
gemcitabina (51,52,53).

2. Gemcitabina combinada com agentes com alvos moleculares
Nos anos mais recentes, vários factos foram descobertos no que toca à biologia do adenocarcinoma do
pâncreas, e porque nos dias de hoje vivemos numa era em que a terapêutica se tem virado para alvos
moleculares, obviamente estes achados impulsionaram os oncologistas a explorar os resultados obtidos
nos estudos experimentais em termos práticos. A incorporação destas terapias com alvos moleculares
em regimes de tratamento já trouxe benefícios clínicos noutras neoplasias malignas, tais como cancro
da mama, pulmão e colorrectal. No entanto, o entusiasmo quanto estas terapias no cancro do pâncreas
foi refreado pela falha da inibição das metaloproteinases da matriz (proteínas que regulam a invasão
tumoral, metastização e angiogénese) e transferase do farnesil ( inibidores que previnem a activação
do k-ras) em melhorar o outcome clínico em estudos clínicos de fase III (54,55,56).
a) Agentes antiangiogénicos
A angiogénese tumoral é um processo complexo e dinâmico que envolve factores essenciais para o
desenvolvimento de novos vasos sanguíneos tumorais, crescimento tumoral e metastização (57). A
angiogénese mostrou ser preditiva para o prognóstico ou estágio clínico na maior parte dos tumores
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sólidos, e abordagens antiangiogénicas como estratégia contra o cancro foram extensivamente revistas
(58,59).
O bevacizumab (Avastin) é um anticorpo monoclonal humanizado recombinante contra o factor de
crescimento endotelial vascular (VEGF) subtipo A. Foi aprovado pela FDA em 2004 para o
tratamento do cancro colorrectal avançado e mostrou resultados promissores no tratamento do
carcinoma de células renais (60). O primeiro benefício deste composto no tratamento do cancro do
pâncreas avançado é reportado em 2005 num paciente já sujeito a quimioterapia prévia sem qualquer
melhoria. A administração de bevacizumab resultou numa resposta objectiva mediante a imagem por
TAC (61). Adicionar este fármaco (10 mg/Kg) à gemcitabina em pacientes com cancro avançado
também mostrou efeitos promissores: respostas parciais em 19% dos pacientes e 48% atingiu doença
estável (62). Num estudo de fase II Kindler et al. publicou os resultados da combinação gemcitabina +
bevacizumab em 52 doentes com cancro do pâncreas metastizado. A sobrevida mediana foi de 8,8
meses, respostas parciais foram verificadas em 21% dos pacientes e 46% evoluiu para doença estável.
Infelizmente, a taxa de efeitos adversos de grau III/IV não foi negligenciável: 19% com hipertensão,
13% com trombose, 8% com perfuração de órgãos abdominais e 2% com hemorragia (63).

b) Agentes que bloqueiam o EGFR
O receptor do factor de crescimento epidérmico (EGFR; HER-1) é um membro da família dos
receptores da tirosina cínase e é um potente estimulador do crescimento celular. A ligação de
moléculas ao receptor desencadeia a homodimerização ou heterodimerização com outro receptor da
família HER, activação do receptor por fosforilação e uma cascata de eventos intracelulares que
culminam na promoção do crescimento celular e proliferação (64). Duas estratégias principais foram
desenvolvidas para bloquear o EGFR: anticorpos anti-EGFR para impedir a ligação e a activação do
receptor (cetuximab) ou inibidores da tirosina cínase que inibem a fosforilação do domínio intracelular
da enzima e bloqueia a sinalização da jusante (erlotinib). O cancro do pâncreas é um dos tumores que
revela sobre-expressão do EGFR, fazendo dele um alvo natural na terapêutica contra o tumor.
O Erlotinib (como agente único ou combinado) mostrou um bom perfil de segurança e excelente
tolerabilidade em estudos de fase I e II (65). Consoante os resultados, Moore et al publicaram os
resultados de um estudo de fase III que randomizou os pacientes a receber erlotinib + gemcitabina ou
gemcitabina apenas (66). A sobrevida ao fim de 1 ano foi de 24 % para o grupo que recebeu a
combinação contra os 17% que recebeu a monoterapia, enquanto que a sobrevida mediana foi de 6,4
vs 5,9 meses e a sobrevida livre de doença de 3,75 vs 3,55 meses, respectivamente. Apesar destes
resultados parecerem promissores, não devem ser sobre-estimados pois em diferentes estudos a
gemcitabina sozinha resultou numa melhoria da sobrevida na ordem dos 5,4 a 7,3 meses (67). O
erlotinib também mostrou benefícios em doentes com cancro pancreático localmente avançado
quando administrado com ou seguido a quimioradioterapia: a sobrevida mediana foi de 14 meses e
43% apresentaram resposta parcial (68). O gefitinib (Iressa), outro inibidor do EGFR, inibiu, in vitro, a
proliferação celular induzida pelo EGF, a fosforilação do EGFR, o MAPK e bloqueou a proliferação e
o grau de invasão das células tumorais (69). Um efeito sinergístico ou aditivo foi verificado quando
este fármaco foi administrado com ou seguido de gemcitabina, oxaliplatina ou docetaxel (70).
Outro membro de receptor da família das tirosina cínases é o ErbB2 (HER-2/neu). Este
frequentemente encontra-se sobre-expressado não só o cancro da mama como também no cancro
pancreático, relacionando-se com diferenciação tumoral e associado a menor sobrevida (71-73),
tornando-se também alvo. Estudos in vitro e in vivo confirmaram que o anticorpo recombinante antiHER2 (Herceptin) conduziu à inibição do crescimento dos carcinomas pancreáticos com níveis
elevados deste oncogene, mas não nos carcinomas sem expressão de HER2 (74). Apesar disto, os
estudos clínicos subsequentes não encontraram benefícios adicionais: 34 pacientes com carcinoma
metastizado com sobre-expressão de HER2 receberam gemcitabina com herceptin, mas as taxas de
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resposta foram baixas e a sobrevida mediana ou ao fim de 1 ano foram similares à gemcitabina
enquanto agente único (74).

c) Agentes inibidores da Ciclooxigenase-2 (COX-2)
Vários dados sugerem que a COX-2, enzima essencial no metabolismo do ácido araquidónico,
contribui para o crescimento do cancro do pâncreas. A sobre expressão de COX-2 foi encontrada em
diferentes linhagens celulares e também em tumores humanos (75,76). Os anti-inflamatórios não
esteróides (AINEs) resultaram na inibição da proliferação celular in vitro de maneira dependente da
dose e induziu uma apoptose marcada. No entanto, ensaios clínicos mostraram efeitos modestos e às
vezes intrigantes. O celecoxib (Celebrex), um inibidor da COX-2, aumentou de maneira considerável a
eficácia antitumoral da quimioradioterapia no cancro pancreático localmente avançado, mas também
resultou num aumento da toxicidade do fármaco citostático (gemcitabina) (77). No entanto, num outro
estudo quando os pacientes com cancro do pâncreas avançado foram tratados com 5-FU e celecoxib
(depois de quimioterapia baseada na gemcitabina) foi verificada boa tolerabilidade, sendo a elevação
assintomática das transamínases o efeito adverso mais comum, mas o benefício clínico desta
combinação não foi encorajador: apenas 12% de taxas de resposta obtidas e sobrevida globa mediana
menos de 4 meses (78). Baixa toxicidade foi também descrita por Ferrari et al, que trataram 42
pacientes com cancro localmente avançado/metastático com a combinação celecoxib + gemcitabina, e
os resultados clínicos obtidos foram promissores: resposta clínica objectiva foi de 54,7 %, com uma
sobrevida mediana de 9,1 meses (79). Uma combinação tripla ( Gemcitabina, cisplatina e celecoxib)
foi testada, apresentando, no entanto, resultados desapontantes: a inibição da Cox-2 não pareceu
aumentar o efeito da quimioterapia, e nenhum prolongamento da vida foi observado ( sobrevida
mediana de 5,8 meses) (80).
Outra possível abordagem da terapia baseada em alvos moleculares seria a junção do bloqueio da
COX-2 com o bloqueio do EGFR, mas até à data apenas dados in vitro estão disponíveis: celecoxib
pode potenciar a inibição do crescimento celular pelo erlotinib e a apoptose nas células pancreáticas
cancerígenas.

d) Agentes que bloqueiam influências hormonais
Já é sabido há algum tempo que não só o pâncreas mas também o cancro pancreático é controlado por
hormonas. Várias hormonas ( GH, insulina, CCK, gastrina, neurotensina) têm um efeito estimulatório
in vitro ou in vivo (81,82) enquanto outras inibem o seu crescimento. Foi reportado que a antigastrina
resultou numa inibição do crescimento tumoral in vitro de 88 %, e depois da administração
intratumoral
desta em ratos, os carcinomas diminuíram de volume
(83). Assim, não
surpreendentemente, foram iniciadas abordagens terapêuticas tendo como alvo os efeitos da
antigastrina. O primeiro compontene foi a vacina antigastrina 17, que consiste num peptídeo sintético
similar à porção da gastrina 17. Esta vacina induz uma resposta imune e os anticorpos neutralizam a
gastrina na circulação (84). Estudos de fase I e II revelaram uma alta proporção de resposta (formação
de anticorpos dentro de semanas em 67-85% dos pacientes) em carcinomas malignos gastrointestinais
avançados, com efeitos adversos mínimos, fazendo deste composto promissor . Apesar da diferença na
sobrevida mediana entre os responsivos vs não responsivos ser estatisticamente significativa, não
aconteceu o mesmo relativamente ao prolongamento da vida ( 217 vs 121 dias) (85) e apenas 25% dos
pacientes sobreviveram 300 dias
Outro aspecto da abordagem terapêutica com a antigastrina é o bloqueio do receptor da gastrina/CCK2
com um antagonista selectivo do receptor da gastrina (Gastrazole) em carcinomas pancreáticos
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inoperáveis. O composto, administrado por infusão venosa, produziu uma sobrevida
significativamente superior em relação ao grupo controlo, mas não se revelou tão efectiva quanto o 5FU (86). Até agora, a terapia antigastrina para o cancro do pâncreas não é encorajadora.
Os análogos da somatostatina (octreotido, lanreotido, vapreotido) exercem uma actividade inibitória
tumoral especialmente nos tumores que expressam o receptor da somatostatina, mas alguns tumores
que não o expressam também podem responder porque os efeitos destes análogos são muito mais
complexos. Eles antagonizam a libertação de hormonas e factores de crescimento (incluindo o IGF-1),
regulam o sistema imune, accionam a apoptose e inibem a angiogénese tumoral (87). Depois de
muitos resultados experimentais promissores, vários ensaios clínicos foram iniciados, mas os
resultados não corresponderam às expectativas: não foi observada remissão completa, os dados de
sobrevivência foram comparados aos da terapia de suporte mas em 15-20% dos pacientes com doença
estável ocorreu uma melhoria da condição geral, diminuição da dor e diminuição dos níveis séricos do
IGF-1 (88). Infelizmente, nem mesmo doses extremas melhoraram a sobrevivência . Rosenberg et al
concluiram que a terapêutica com análogos da somatostatina provavelmente não produz uma resposta
clínica adequada em pacientes com cancro do pâncreas avançado. O tamoxifeno, por outro lado,
mostrou ser promissor quando combinado com octreotido: apesar de nenuma resposta objectiva ter
sido verificada, a sobrevida média foi de 12 meses e a sobrevivência ao fim de 1 ano foi 59%. Assim,
esta combinação melhorou significativamente a qualidade de vida, sendo que na maioria dos casos a
morfina não foi requerida até aos últimos 4-6 semanas da doença (89). Benefícios semelhantes foram
encontrados em doentes com cancro pancreático ressecável com doença recorrente . No entanto, a
estes dados não foi dado seguimento com outros estudos. O tamoxifeno pode não potenciar a
ciclofosfamida, leucovorina ou o 5-FU (90) , mas melhorou ligeiramente os resultados terapêuticos
quando coadministrada com a gemcitabina, com 11% de respostas parciais, 48% com doença estável,
sobrevida mediana de 8 meses e sobrevivência ao fim de 1 ano de 31%.
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Conclusão
Apesar de terem sido alcançados avanços significativos no que diz respeito aos factores que levam ao
desenvolvimento e progressão do carcinoma do pâncreas, esses conhecimentos ainda não se
traduziram em resultados clínicos evidentes. No entanto, a emergência de agentes com alvos
moleculares conduziu a um aumento dramático na pesquisa e no número de ensaios clínicos em
pacientes com todos os estágios do carcinoma.
A gemcitabina permanece uma pedra basilar no tratamento do cancro do pâncreas. No entanto, a taxa
de resposta tumoral objectiva é baixa. Várias combinações com inúmeros agentes citostáticos (5-FU,
cisplatina, oxaliplatina, irinotecan, entre outros) foram testadas com o intuito de melhorar os efeitos
terapêuticos, mas não se verificou um benefício claro na sobrevida global, apesar de observado um
impacto positivo na resposta objectiva à terapia e no tempo de progressão livre sem doença. Por isso,
foi intensificada uma pesquisa de terapêuticas com alvos moleculares.
Bloqueios selectivos de moléculas específicas é já aplicado em outras neoplasias malignas tais como
leucemia mielóide crónica, tumores do estroma gastrointestinal, cancro da mama, carcinoma
colorrectal, entre outros. No entanto, não é possível generalizar o seu efeito antineoplásico porque
apesar de alguns deles serem efectivos enquanto agentes únicos, a maioria melhora a sobrevida livre
de doença e a sobrevida global apenas em combinação com agentes citostáticos. Além disso, os
resultados pré-clínicos promissores nem sempre são reproduzidos nos ensaios clínicos. Em estudos
com seres humanos, resultados encorajadores, embora modestos, foram observados com alguns
compostos. Os inibidores do receptor do EGF (cetuximab e erlotinib) parecem resultar na estabilização
da doença, com leve prolongamento da sobrevida. O herceptin não demonstrou um benefício claro,
talvez porque a percentagem de tumores positivos para o Her2/neu seja baixa. O bevacizumab,
inibidor da angiogénese, é um fármaco potencialmente activo mas a sua aplicação é restrita devido aos
seus efeitos adversos severos. O papel dos inibidores da COX-2 ainda permanece um pouco
contraditório. Relativamente ao bloqueio de influências hormonais, não se encontram disponíveis
dados convincentes, embora em alguns estudos a combinação do octreotido com o tamoxifeno tenha
resultado num aumento da sobrevida e na melhoria da qualidade de vida.
Resumindo, o carcinoma pancreático continua a desafiar estas novas terapêuticas, sendo necessário
continuar a explorar estes novos desafios. Visto que a doença é diagnosticada já numa fase avançada,
numa altura em que os métodos cirúrgicos são de valor limitado, regimes de combinação com agentes
quimioterápicos são a única hipótese convincente de prolongar a sobrevida. As abordagens com alvos
moleculares podem aumentar os seus efeitos antitumorais tal como em outras neoplasias. Até ao dia, o
bloqueio do receptor do EGF parece ser o camino mais promissor, apesar de ser imperativo a pesquisa
por compostos melhores e mais selectivos neste campo.
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Análise dos dados
Os métodos estatísticos devem ser descritos com o detalhe suficiente para que possa ser possível
reproduzir os resultados apresentados.
Sempre que possível deve ser quantificada a imprecisão das estimativas apresentadas, designadamente
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Resultados
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As figuras devem incluir legendas.
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cinzento ou a cores deve ser de pelo menos 300 dpi.
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Discussão
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investigações e devem ser evidenciados os aspectos inovadores do estudo e as conclusões que deles
resultam.
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afirmações e conclusões que não sejam completamente apoiadas pelos resultados da investigação em
causa.
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