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Resumo 

Este estudo observou a relação dos valores de ki-67 com 

fatores prognósticos e buscou quais pontos de corte seriam os 

melhores na predição do estadiamento tumoral. O ponto de 

corte de ki-67 de 30% obteve sensibilidade de 64,06% e 

especificidade de 62,67% na diferenciação entre tumores com 

metástase linfonodal (N+) ou sem metástase linfonodal (N0). 

A ausência de trabalhos na literatura de base que tenham 

utilizado a mesma metodologia para o cálculo da sensibilidade 

dos pontos de corte de ki-67 na predição de metástase 

linfonodal foi um diferencial neste estudo, o que pode trazer 

novas perspectivas para o uso deste marcador na orientação 

clínica e terapêutica do câncer de mama.   

Introdução  

Dentre os marcadores imuno-histoquímicos presentes nas 

células em proliferação está o ki-67. Alguns estudos 

demonstraram que os níveis altos de expressão imuno-

histoquímica do Ki-67 em lesões metastáticas foram 

associados a piores prognóstico e, quanto maior o seu índice, 

maior a proliferação celular, sendo um dos mais importantes 

marcadores imuno-histoquímicos no diagnóstico dos cânceres 

em geral e do câncer de mama. 

O perfil molecular dos tumores inclui o receptor do fator de 

crescimento epidérmico humano 2 (HER2) e receptores 

hormonais de estrogênio (RE) e de progesterona (RP), que 

são proteínas nucleares que se ligam aos hormônios 

circulantes. O sistema de estadiamento tumor-nodo-

metástase (TNM) é aceito internacionalmente e amplamente 

utilizado no câncer de mama para determinar o estágio da 

doença. O estadiamento TNM se baseia no tamanho do 

tumor, no envolvimento linfonodal e na presença de doença 

metastática. A última edição do TNM incorpora marcadores 

biológicos como o HER2, PR e ER que melhoram a 

discriminação prognóstica em relação ao estadiamento 

anatômico sozinho. 

Este estudo se propôs a observar a correlação dos fatores 

prognósticos com os índices de ki-67, e, havendo significância 

estatística poderá auxiliar tomada de decisões quanto ao 

planejamento terapêutico de cada subtipo tumoral, evitando 

assim tratamentos desnecessários e diminuindo a morbidade. 

Material e Métodos 

Foi utilizada a análise da curva de ROC para calcular o 

valor de corte preditivo para a expressão de ki-67 na 

diferenciação entre tumores com metástase linfonodal ausente 

(N0) ou presente (N+). 

Resultados e Discussão 

Usando a análise da curva ROC, identificamos 30% como o 
melhor nível de corte para a expressão do Ki-67 na predição 
de metástases linfonodais. Este valor de corte foi associado a 
uma sensibilidade ótima de 64,06% e uma especificidade de 
62.67% (Gráfico 3). Para a diferenciação entre tumores com 
metástase linfonodal (N+) e sem metástase linfonodal (N0) o 
ponto de corte com maior sensibilidade e especificidade foi o 
de 30%. A literatura de base não mostra nenhum trabalho que 
tenha calculado um ponto de corte preditivo de metástase 
linfonodal com a mesma metodologia deste estudo. Um 
trabalho que utilizou o corte de 14% em pacientes com biópsia 
de linfonodo sentinela positiva, mostrou que valores ki-67 
>14% são preditivos de linfonodo axilar não-sentinela 
acometido por metástases (p=0,043, calculado pelo teste qui-
quadrado). Outro estudo que utilizou o corte de 14% na 
diferenciação entre tumores N0 e N+ encontrou um p valor de 
0,001 calculado pelo teste qui-quadrado. 

Conclusão 

Pelo presente estudo podemos concluir os valores de ki-67 

foram positivamente associados com o perfil molecular, 

tamanho tumoral e metástase linfonodal.  

Na literatura de base existem poucos estudos que tenham 

utilizado a mesma metodologia para o cálculo da sensibilidade 

dos pontos de corte de ki-67 na predição de metástase 

linfonodal, sendo um diferencial deste estudo, o qual pode 

trazer uma nova perspectiva para a orientação e manejo 

clínico do carcinoma de mama. 
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