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Os relatos de casos de tumor de córtex adrenal (TCA) são raros e sua

incidência é semelhante para a maioria dos países, variando entre 0,2 na França

(DESANDES et al., 2004) a 0,38/milhão de crianças até 15 anos de idade na Inglaterra

(BIRCH e BLAIR, 1988). Nos Estados Unidos, a estimativa é de que a incidência seja

de 0,3 por milhão de crianças até 20 anos (BERNSTEIN e GURNEY, 1999).

A primeira evidência de incidência aumentada de TCA foi reportada por

MARIGO, MULLER e DAVIES (1969), em crianças de São Paulo. Estes autores

analisaram o registro de uma única instituição, a Santa Casa de Misericórdia de São

Paulo, e avaliaram 520 casos de neoplasia maligna, dentre os quais o TCA

representava 2,3% dos tumores sólidos, ou seja, 12 casos em 15 anos, sugerindo que

esse tipo de tumor poderia ser mais freqüente em São Paulo do que em outras regiões

do Brasil. Entretanto, somente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do

Paraná (HC-UFPR), foram atendidos 73 novos pacientes com TCA em 31 anos (1966-

1996). Utilizando-se esses dados do HC-UFPR e considerando-se que outras

instituições paranaenses atenderam crianças com TCA durante o período citado, foi

possível estimar uma incidência de TCA de 3,4 casos novos/milhão de crianças até 15

anos de idade (SANDRINI, RIBEIRO e LACERDA, 1997). Esse cálculo foi realizado

para uma população paranaense total estimada em 10 milhões, sendo 3.500.000

crianças abaixo de 15 anos, e mostra uma incidência aumentada de TCA no Estado do

Paraná, de 10 a 15 vezes maior do que em países com registros de câncer

consolidados.

No registro de base populacional de Goiânia foram observados, no período de 1989-

1994, 4 casos de TCA, com incidência padronizada por idade de 2,8 casos por milhão de

crianças até 14 anos de idade (PARKIN et al., 1998). Este dado sugere uma incidência

aumentada também nessa região, localizada a 1186 km de Curitiba, no sentido noroeste.

A incidência elevada de TCA no Paraná permite supor que a causa básica seja

de ordem genética e biológica. Este estudo foi idealizado com o objetivo de propor um

modelo para esta relação, levando em consideração fatores etiopatogênicos e a
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incidência de TCA.

Devido à falta de registro de câncer de base populacional, para cálculo da

incidência de TCA no Paraná, surge como alternativa a utilização dos registros de

óbito e dos dados de sobrevida já reportados para estimar indiretamente a

incidência. A proporção de novos casos de TCA em relação ao neuroblastoma

(Nb) adrenal (tumor com incidência e mortalidade semelhantes às de outros

países), também foi usada como referência para estimar a real situação do TCA no

Paraná. Parte-se do princípio que o Nb adrenal é cerca de 15 vezes mais freqüente

do que o TCA (STEWART, JONES e JOLLEYS, 1974). Esses dados podem

confirmar a estimativa inicial de que existe maior incidência de TCA nas crianças

do Paraná (SANDRINI, RIBEIRO e LACERDA, 1997).

Embora já tenham ocorrido avanços no conhecimento da base molecular

dos TCAs, sua origem e sua progressão ainda não estão totalmente esclarecidas.

Um achado importante nos casos de TCA no Paraná foi a mutação no gene de

supressão tumoral, encontrada na linhagem germinativa (TP53 R337H), em 97,2%

das crianças avaliadas (RIBEIRO et al., 2001). Trata-se de uma mutação de ponto,

cujo códon resultante (CAC) codifica o aminoácido histidina ao invés de arginina

(CGC). Este estudo mostrou também que a perda somática do segundo alelo do

gene TP53 tem sido documentada em quase todos os casos. Além disso, 432

indivíduos do Sul do Brasil, sem TCA, foram avaliados e nenhum deles era

portador da mutação TP53 R337H (FIGUEIREDO et al., submetido), o que sugere

ser esta a principal alteração responsável pela incidência aumentada de TCA nessa

região. Uma análise preliminar revelou a mutação TP53 R337H em 78% (14/18)

das crianças e em 13% (5/37) dos adultos com TCA, em São Paulo (LATRÔNICO

et al., 2001). No Paraná, a mesma mutação foi encontrada em 14% (2/14) dos

pacientes adultos com TCA (dados não publicados). Essa mutação altera as

propriedades funcionais da proteína, em determinadas circunstâncias. Quanto maior

o pH intracelular, acima de 7,0, e/ou a temperatura, acima de 36,5oC, maior é a

perda da função da proteína p53 (HAINAUT, 2002) o que justifica o grande

acúmulo dessa proteína no núcleo da célula de TCA (RIBEIRO et al., 2001).



   3

Estudos anteriores identificaram mutações no gene p53 que desencadearam

instabilidade cromossômica e formação de outras alterações genômicas (PATI et al.,

2004; ATTARDI, 2005), as quais poderiam contribuir para o processo de

carcinogênese no córtex adrenal. Empregando a técnica de hibridização genômica

comparativa (HGC), foram avaliados nove casos de TCA, atendidos no HC-UFPR, e

identificou-se ganho de 9q e amplificação de 9q34 em 8 de 9 casos (FIGUEIREDO et

al., 1999). Em um estudo conduzido no Reino Unido, o resultado foi semelhante,

sendo encontrada amplificação de 9q34 em 10 de 11 TCA de crianças (JAMES et al.,

1999). Segmentos cromossômicos com amplificação geralmente alojam genes

amplificados, e a amplificação do gene é uma das maneiras pelas quais se explica a

participação de oncogenes na formação tumoral. A amplificação de 9q34 poderia ser

decorrente de instabilidade cromossômica, causada pelo mutante TP53 R337H ou por

outro tipo de mutação. A identificação de gene amplificado em 9q e seu papel são

etapas na caracterização biológica do TCA de crianças. Um dos candidatos

pesquisados foi o gene do fator esteroidogênico 1 (SF-1), que é um membro órfão da

família de receptores nucleares de fatores de transcrição e tem papel importante na

regulação da esteroidogênese, desenvolvimento e manutenção do córtex adrenal (RICE

et al., 1991; IKEDA et al., 1993; WONG et al., 1997; PARKER e SCHIMMER, 1997;

BEUSHCLEIN et al., 2002). O gene SF-1 se localiza em 9q33.3, a região que poderia

ter sido incluída na HGC de TCA da criança como 9q34 (FIGUEIREDO et al., 1999;

JAMES et al., 1999). Estudos em camundongos geneticamente modificados (GM),

sem SF-1, mostraram que o córtex adrenal se tornou hipoplásico algum tempo depois

do desenvolvimento embrionário (LUO, IKEDA e PARKER, 1994; BLAND et al.,

2000) e que SF-1 é essencial para o crescimento da glândula adrenal residual após

adrenalectomia unilateral (BEUSCHLEIN  et al., 2002).

Durante os primeiros oito meses de vida, o volume da adrenal humana é

reduzido de 70 a 3%, e a contagem das células parenquimatosas do córtex adrenal, de

40 a 5% do total ao nascimento (BOCIAN-SOBKOWSKA, WOZNIAK e

MALENDOWICZ, 1998). A situação de hiperproliferação e hipertrofia seguida de

morte celular programada das células da zona fetal (ZF) torna o córtex adrenal mais
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propício à formação do TCA, seja por falha no mecanismo de proliferação ou de morte

celular, na ZF, zona reticular ou numa das outras duas camadas. Por todas essas

evidências, acredita-se que alguns TCAs sejam de origem embrionária, período no

qual a participação de SF-1 é intensa. Devido à atividade esteroidogênica aumentada

na maioria dos casos de TCA da criança, é objetivo deste estudo avaliar a expressão de

SF-1 e também, como fator contra-regulador, o Dosage-sensitive sex reversal Adrenal

hypoplasia critical region on chromosome X, gene 1 ( DAX-1).

O DAX-1 atua como regulador negativo da ativação de transcrição induzida

por SF-1 (ITO e JAMESON, 1997; LALLI et al., 1998), ligando-se às regiões

promotoras dos genes regulados por SF-1, como o gene StAR, (ZAZOPOULOS et al.,

1997), ou ligando-se à molécula de SF-1 através de um dos motivos LXXLL presentes

na região N-terminal do DAX-1 (SUZUKI et al., 2003).

Estudos em tumores de ovário e mama têm sugerido um papel para DAX-1 no

desenvolvimento tumoral, além de ser um provável fator prognóstico (ABD-ELAZIZ

et al., 2003; CONDE et al., 2004). A expressão de DAX-1 foi estudada em TCA de

adultos, mas não em TCA de crianças (REINCKE et al., 1998).

Assim, é importante avaliar a real incidência e as características biológicas do

TCA. Trata-se de estudo não clínico, mas que se inspirou em bases epidemiológicas e

moleculares. Os trabalhos inéditos desta tese, e outros previamente publicados deram a

sustentação necessária para se chegar a um conceito final sobre esta relação,

etiopatogenia e incidência do TAC no Paraná, como mostrado adiante.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivos Gerais

1. Conhecer a mortalidade por TCA e estimar a incidência desses tumores

nas crianças da região metropolitana de Curitiba (RMC).

2. Avaliar a participação de SF-1 e DAX-1 nos TCAs de crianças da região

sul do Brasil.

1.1.2 Objetivos Específicos

1. Calcular a taxa de mortalidade por TCA, padronizada por idade,  para as

crianças da RMC.

2. Calcular a taxa de incidência de TCA, padronizada por idade, nas

crianças da RMC.

3. Comparar a taxa de mortalidade, padronizada por idade, por Nb adrenal,

na RMC, com a taxa de mortalidade padronizada por idade, por TCA, na mesma

região.

4.  Verificar se o gene SF-1 está amplificado, e quanto, nos TCAs de

crianças da região sul do Brasil.

5.  Verificar se a expressão protéica de SF-1 está aumentada nos TCAs de

crianças da região sul do Brasil e compará-la com manifestações clínicas e

laboratoriais de crianças com TCA.

6.  Analisar os transcritos e a expressão protéica de DAX-1 nos TCAs da

região sul do Brasil e compará-los com manifestações clínicas e laboratoriais de

crianças com TCA.
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22 RREEVVIISSÃÃOO  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA

2.1 INCIDÊNCIA DOS TUMORES DE CÓRTEX ADRENAL, SOBREVIDA E

MORTALIDADE

Câncer na criança é relativamente incomum, sendo que nos Estados

Unidos, a cada ano, aproximadamente 1 em 7000 crianças, até a idade de 14

anos, recebe o diagnóstico de câncer (SMITH e RIES, 2002). As neoplasias mais

freqüentes são as leucemias e os tumores de sistema nervoso central. Segundo

dados do Surveillance Epidemiology and End Results (SEER), os carcinomas

correspondem a 9,2 % e, dentre eles, apenas 1,3 % são de córtex adrenal, ou

seja, 0,12% do total (BERSTEIN e GURNEY, 1999).

Quando se analisa a incidência de câncer nos países da Europa ocidental,

América do Norte, Japão e Austrália, verifica-se que ela é uniforme, com variações

que representam somente entre 10 a 15 % daquela observada para crianças brancas nos

Estados Unidos (STILLER e PARKIN, 1996). A maior variação ocorre para leucemias

linfóides agudas e tumores de sistema nervoso central. Comparações entre os países

devem ser feitas com cuidado, devido à variabilidade na precisão dos registros de

câncer, a representatividade, que pode atender apenas a uma fração da população, além

da possível falta de diagnóstico e notificação de alguns casos, o que pode levar a

estimativas de incidência inadequadamente baixas (PARKIN et al., 1998;

TERRACINI et al., 2001; DESANDES et al., 2004).

No entanto, quando se analisa a incidência de carcinoma adrenal nas

crianças, as séries publicadas são invariavelmente uniformes (PARKIN et al.,

1998; BERSTEIN e GURNEY, 1999; SMITH e RIES, 2002) quanto à raridade

dessa neoplasia, exceto para o Sul do Brasil, cujas publicações demonstram uma

incidência elevada. MARIGO, MULLER e DAVIES (1969) publicaram um

trabalho revisando os diferentes tipos de cânceres na infância, encontrados em

um período de 14 anos, nos pacientes atendidos na Santa Casa de Misericórdia
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de São Paulo, no período de 1952 a 1965; entre 520 casos, somente 12 TCAs

foram identificados, representando 2,3% de todos os tumores sólidos da série.

No Paraná, na mesma época, foi notada maior freqüência desta neoplasia no

Serviço de Pediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-

UFPR) em relação à casuística observada, no Hospital de Niños de Buenos Aires

(BRUCK et al., 1969; SANDRINI, 1993).

Entre 1989 e 1992, foram atendidos, no HC-UFPR, 23 pacientes com

diagnóstico de TCA, com uma média de 5,75 pacientes/ano e, de 1983 a 1992, a média

foi de 3,6/ano. Baseado nestes dados, SANDRINI (1993) inicialmente propôs que a

incidência no Paraná seria de, no mínimo, 4 a 5 vezes maior  (0,97 a 1,55 por

1.000.000 de crianças até 16 anos) do que a mundial (PARKIN et al., 1998)(Tabela 1).

Em publicação posterior, observou-se que 73 crianças com idade até 15 anos foram

admitidas no HC-UFPR, no período de 1966 a 1996 (SANDRINI, RIBEIRO e

LACERDA, 1997), com esse mesmo diagnóstico. Levando-se em consideração o

relato de colegas de outras instituições do Paraná, que atendiam crianças com TCA,

estes autores propuseram que a incidência nesse Estado poderia ser de 3,4 - 4,2/milhão

de crianças abaixo de 15 anos, 10 a 15 vezes superior àquelas referidas para outros

países (PARKIN et al., 1998). Os dados não são precisos porque a notificação dos

casos de TCA não é obrigatória e, possivelmente, muitos estão sendo atendidos por

colegas que não os publicaram nem registraram.

LIOU e KAY (2000), em revisão sobre TCA na criança, referem que “a literatura

apresenta dois grandes grupos de populações de TCA pediátricos: o primeiro vem do sul do

Brasil (Curitiba), onde a alta incidência rivaliza com taxas locais de tumor de Wilms,

neuroblastoma e linfoma não-Hodgkin. O segundo grupo de pacientes vem do restante do

mundo.” De fato, quando se analisa a distribuição das neoplasias da criança no HC-UFPR,

observa-se que, nos últimos 10 anos, foram atendidas 585 crianças com neoplasias, das

quais 7% eram TCA, 5,8% eram neuroblastomas e 4,1% eram tumores de Wilms

(dados não publicados).
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TABELA 1   - TAXA DE INCIDÊNCIA DE CARCINOMA DE CÓRTEX ADRENAL POR
MILHÃO, PADRONIZADA POR IDADE E CUMULATIVA (0-14)

 Continua

SEXO
MASCULINO

SEXO
FEMININO

TOTAL

TIPI Cum TIPI Cum Casos M/F TIPI Cum
ÁF R IC A
* ALGÉRIA, Sétif - - - - 0 - - -
* EGITO, Alexandria - - - - 0 - - -
* MALI, Bamako - - - - 0 - - -
* NAMIBIA - - - - 0 - - -
* NIGÉRIA, Ibadan - - - - 0 - - -
* UGANDA, Campala - - - - 0 - - -
ZIMBÁBUE, Harare, Africanos - - - - 0 - - -
A M ÉR IC A : C E N T R A L  E  SU L
* BRASIL, Belém 1,7 29 - - 2 - 0,8 13
BRASIL, Goiânia 4,1 53 1,4 18 4 3,0 2,8 36
COLÔMBIA, Cali 0,5 6 - - 1 - 0,3 3
COSTA RICA 0,5 5 1,1 16 7 0,4 0,8 11
* CUBA - - - - 0 - - -
EQUADOR, Quito - - - - 0 - - -
* PERU, Lima - - - - 0 - - -
PORTO RICO 0,3 3 - - 1 - 0,1 1
URUGUAI - - 0,5 8 1 - 0,2 3
A M ÉR IC A  D O  N O R T E
CANADÁ - - 0,2 3 5 - 0,1 1
EUA, Vale do  Brancos (não-negros) 0,5 6 0,2 2 4 3,0 0,3 4
EUA, Greater Delaware Valley, Negros - - - - 0 - - -
EUA, Los Angeles, Hispânicos 0,3 4 - - 1 - 0,1 2
EUA, Los Angeles, não-Hispânicos Brancos 0,4 4 0,4 5 2 1,0 0,4 4
EUA, Los Angeles, Negros - - - - 0 - - -
EUA, Nova Iorque, Brancos - - 0,3 4 4 - 0,2 2
EUA, Nova Iorque, Negros 0,7 8 - 2 - 0,3 4
EUA, SEER, Brancos 0,2 2 0,2 3 8 1,0 0,2 3
EUA, SEER, Negros - - - - 0 - - -
EUA, SEER, Havaí, Havaianos - - - - 0 - - -
ÁS I A
CHINA, Tianjin - - - - 0 - - -
HONG KONG 0,2 2 - - 1 0,1 1
* ÍNDIA, Bangalore - - - - 0 - - -
ÍNDIA, Bombain 0,1 1 0,1 0 3 2,0 0,1 1
* ÍNDIA, Deli - - - - 0 - - -
ÍNDIA, Madras - - - - 0 - - -
* ÍNDIA, Poona 0,2 3 - - 1 - 0,1 1
ISRAEL, Judeus - - 0,4 5 2 - 0,2 2
ISRAEL, não-Judeus 0,7 8 - - 1 0,3 4
* JAPÃO 0,1 1 0,4 5 9 0,3 0,3 3
JAPÃO,Osaka - - 0,3 4 2 0,1 1
CORÉIA, Seul 0,3 4 0,2 3 2 1,0 0,3 4
KUWAIT, Kuwaiti - - 0,7 8 1 - 0,3 4
KUWAIT, não-Kuwaiti - - 0,8 10 1 0,4 5
* FILIPINAS, Manila & Rizal - - 0,2 2 2 - 0,1 1
CINGAPURA, Chineses - - 0,4 6 1 - 0,2 3
CINGAPURA, Malásia - - - - 0 - - -



   9

TABELA 1 – TAXA DE INCIDÊNCIA DE CARCINOMA DE CÓRTEX ADRENAL POR
MILHÃO, PADRONIZADA POR IDADE E CUMULATIVA (0-14)

Conclusão

SEXO
MASCULINO

SEXO
FEMININO

TOTAL

TIPI Cum TIPI Cum Casos M/F TIPI Cum

TAILÂNDIA - - - - 0 - - -

VIETNÃ, Hanói - - - - 0 - - -

E U R O P A
* BULGÁRIA 0,1 1 0,1 1 2 1,0 0,1 1

* CROÁCIA - - - - 0 - - -

REPÚBLICA CHECA 0,1 1 0,5 6 6 0,2 0,3 3

DINAMARCA - - - - 0 - - -

ESTÔNIA - - - - 0 - - -

FINLÂNDIA - - 0,5 6 2 0,2 3

FRANÇA 0,3 4 0,1 1 4 3,0 0,2 3

FRANÇA, Lorraine 0,5 5 0,5 6 2 1,0 0,5 6

FRANÇA, PACA & Corsica 0,3 3 - 1 0,2 2

ALEMANHA, antigamente Oriental 0,1 2 0,4 5 7 0,4 0,2 3

ALEMANHA, antigamente  Ocidental 0,0 0 0,2 3 7 0,2 0,1 1

ALEMANHA 0,1 1 0,1 1 6 1,0 0,1 1

* HUNGÁRIA 0,1 2 - - 1 0,1 1

ISLÂNDIA - - - - 0 - - -

ITÁLIA 0,2 2 - - 1 - 0,1 1

ITÁLIA, Piemonte 0,5 6 - - 1 - 0,3 3

HOLANDA - - 0,2 2 1 - 0,1 1

NORUEGA 0,5 6 - - 2 - 0,2 3

* POLÔNIA - - - - 0 - - -

* PORTUGAL - - - - 0 - - -

ESLOVÁQUIA 0,1 2 0,3 4 3 0,5 0,2 3

ESLOVÊNIA - - 1,3 21 3 - 0,6 10

ESPANHA - - 0,1 1 1 - 0,1 0

ESPANHA, Valência - - - - 0 - - -

SUÉCIA - - 0,4 5 2 - 0,2 2

SUÍÇA - - 0,3 4 1 - 0,1 2

REINO UNIDO, Inglaterra e País de Gales 0,0 0 0,3 3 14 0,2 0,2 2

REINO UNIDO, Escócia - - 0,9 12 4 - 0,4 6

O C E A N IA
AUSTRÁLIA 0,4 5 0,3 4 12 1,4 0,4 4

NOVA ZELÂNDIA, Maori 1,7 23 0,9 12 3 2,0 1,3 17

NOVA ZELÂNDIA, não-Maori 0,5 6 - - 2 - 0,3 3

FONTE: PARKIN et al. International Incidence of Childhood Cancer, vol. II, IARC Scientific
Publication, nº 144, 1998. 500 p.

NOTAS: TIPI - Taxa de incidência padronizada por idade; Cum – incidência cumulativa; M/F –
relação masculino/feminino.* indica que os registros podem ser incompletos
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A sobrevida dos pacientes com TCA é aparentemente melhor para as crianças

do que para os adultos (SANDRINI, RIBEIRO e LACERDA, 1997; PATIL et al.,

2002), variando de 50-85%. Na publicação da maior série de TCAs da criança, com

254 pacientes, a sobrevida livre de doença em 5 anos foi de 52,4%, sendo que para os

pacientes em  estádio I, a sobrevida foi de 91,1%  e, para aqueles em estádio II,  de

52,7 % (MICHALKIEWICZ et al., 2004) (Tabela 2).

TABELA 2 - CLASSIFICAÇÃO DO TCA DE CRIANÇAS EM ESTÁDIOS E SOBREVIDA EM 5
ANOS, ESTIMADA PARA CADA ESTÁDIO

ESTADIO DESCRIÇÃO SOBREVIDA
(5 ANOS)

I Tumor pesando menos que 200g, que tenha sido totalmente
retirado através de cirurgia, ausência de metástase.

91,1 %

II Tumor pesando mais que 200g, que tenha sido totalmente retirado
através de cirurgia, ausência de metástase.

52,7 %

III Tumor residual1 ou que não pode ser ressecado. -
IV Metástase. -
FONTE: MICHALKIEWICZ et al. Clinical and outcome characteristics of children with

adrenocortical tumors: a report from the International Pediatric Adrenocortical Tumor
Registry. J Clin Oncol, v.22, n. 5, p.838-845, 2004.

NOTA: 1Tumor residual é definido como a presença de tecido neoplásico microscópico após a
ressecção cirúrgica.

Não são conhecidas publicações a respeito de mortalidade por TCA em

crianças, exceto a de BARILI, GRASSI e CZEPIELEWSKI (1992), que fizeram este

levantamento no Rio Grande do Sul, referente ao período de 1981 a 1991, e

encontraram 124 óbitos, sendo 59 de crianças com menos de 15 anos. O método de

coleta de dados, contudo, pode ser questionado, pois os diagnósticos citados nas

declarações de óbito não foram conferidos com os médicos que os preencheram.

2.2 DESENVOLVIMENTO DO CÓRTEX ADRENAL

Para compreender melhor a origem do TCA, é importante saber que quase

70% dos casos pediátricos são diagnosticados nos primeiros 4 anos de idade

(PEREIRA et al., 2004) e rever alguns conceitos e fenômenos que ocorrem durante o

desenvolvimento do córtex adrenal.
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SUCHESTON e CANNON1, apud MESIANO e JAFFE (1997, p. 379) descrevem

as seguintes fases de desenvolvimento do córtex adrenal: (1) condensação a partir do epitélio

celômico (3-4 semanas de gestação); (2) proliferação e migração das células do epitélio

celômico (4-6 semanas de gestação); (3) diferenciação morfológica das células do córtex

adrenal fetal em duas zonas distintas (8-10 semanas de gestação); (4) declínio e

desaparecimento da zona fetal (primeiros 3 meses pós-parto); (5) estabelecimento e

estabilização do padrão zonal adulto (10-20 anos de idade).  A estrutura da glândula adrenal

mais precocemente reconhecida é referida por JIRASEK (1980) como “blastema adrenal” e

surge na 5ª semana de gestação. As células destinadas à esteroidogênese adrenal e gonadal se

originam igualmente do epitélio celômico, porção medial e ventral do mesonéfron,

respectivamente, e são morfologicamente indistinguíveis (HATANO et al., 1996). Por volta

da 8ª semana, as células do centro do blastema adrenal se diferenciam em células da zona

fetal, enquanto que as células periféricas mantêm a morfologia blastematosa e formam a zona

definitiva (UOTILA2, apud MESIANO e JAFFE, 1997, p. 379).

As células da zona definitiva acumulam lipídios no citoplasma a partir do 4º

mês de gestação, e se tornam esteroidogenicamente ativas, com a sua evolução

tornando-se, ao final da gestação, semelhantes às células da zona glomerulosa do

adulto. Estudos ultra-estruturais demonstraram uma terceira zona entre a fetal e a

definitiva, com características intermediárias (MC NULTY e JONES3, apud

MESIANO e JAFFE, 1997, p. 380), que foi chamada de “zona transicional” por

MESIANO, COULTER e JAFFE (1992). Essas células têm a capacidade de sintetizar

cortisol e são, portanto, análogas às células da zona fasciculada da adrenal adulta.

Logo após o nascimento, o córtex adrenal sofre intensa remodelação. KEENE e

HEWER4 (apud MESIANO e JAFFE, 1997, p. 380) já haviam notado que, durante as

                                                
1 SUCHESTON, M.E.; CANNON, M.S. Development of zonular patterns in the human adrenal gland.
J Morphol., v. 126, n. 4, p. 477-491, 1968.
2 UOTILA, U.U. The early embryological development of the fetal and permanent adrenal cortex in
man. Anat. Rec., v. 76, p. 183–203, 1940
3 MCNULT, N.S.; JONES, A.L. Observations on the ultrastructure of cytodifferentiation in the human
fetal adrenal cortex.Lab Invest, v. 22, n. 6, p. 513-527, 1970
4 KEENE, M.F.L.; HEWER, E.E. Observations on the development of the human suprarenal gland. J
Anat, v. 61, p. 302–324, 1927
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primeiras 6 semanas de vida pós-natal, a adrenal se atrofia devido ao rápido

desaparecimento da zona fetal.

SPENCER, MESIANO e JAFFE (1995) realizaram estudos que indicaram que

o desaparecimento da zona fetal em humanos é essencialmente apoptótico. A dinâmica

do crescimento cortical adrenal envolve hiperplasia celular, hipertrofia, migração e morte

celular programada. O desenvolvimento do córtex adrenal embrionário (a partir de 4-5

semanas de gestação) ocorre por hiperplasia, como foi demonstrado pela atividade

mitótica do blastema adrenal (JIRASEK5 apud MESIANO e JAFFE, 1997). Em torno de

10-12 semanas de gestação, a zona definitiva exibe numerosas figuras mitóticas, enquanto

que na zona fetal elas são raras (JOHANNISSON, 1968). COULTER et al. (1996)

demonstraram que a zona fetal do macaco Rhesus cresce primariamente por hipertrofia.

Portanto, a zona fetal cresce por hipertrofia e proliferação limitada, enquanto a zona

definitiva cresce principalmente por hiperplasia.

KEENE e HEWER6, apud MESIANO e JAFFE (1997, p. 380), descreveram a

migração centrípeta de células contendo lipídios, da zona definitiva para a zona fetal.

Acreditou-se assim que a zona definitiva era o compartimento de células tronco,

germinativas, do qual derivavam as zonas corticais internas. Um segundo modelo

propôs que uma população de células tronco indiferenciadas reside entre a zona

glomerulosa e a zona fasciculada; essas células, que são caracterizadas pela ausência

da enzima específica da zona interna, a 11��KLGUR[LODVH��&<3��� �����H�GD�HQ]LPD�GD
]RQD�H[WHUQD��D�DOGRVWHURQD�VLQWDVH��&<3��� �����UHSUHVHQWDP�XP�SUHFXUVRU�FRPXP�
que pode contribuir para formar as zonas corticais interna e externa (MITANI et al.,

2003).

A medula da adrenal fetal é constituída por ilhotas de células cromafins que

somente vão formar uma estrutura, e ainda rudimentar, na primeira semana pós-natal,

para então adquirir características semelhantes à medula adrenal adulta ao redor dos 12

aos 18 meses (MESIANO e JAFFE, 1997).

                                                
5 JIRASEK, J. Human fetal endocrines. Martinus Nijhoff, London. P.69-82, 1980
6 KEENE, M.F.L.; HEWER, E.E. Observations on the development of the human suprarenal gland. J
Anat, v.61, p.302–324, 1927
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A Figura 1 apresenta uma ilustração das diferentes fases de desenvolvimento e

apoptose da adrenal, salientando o período de intensa remodelação pós-natal, durante o

qual acredita-se que ocorram os eventos iniciais para formação de tumor.

FIGURA 1 - PROLIFERAÇÃO CELULAR E APOPTOSE NO CÓRTEX ADRENAL

FONTE: FIGUEIREDO et al., 2000. Amplification of 9q34 in childhood adrenocortical tumors: a
specific feature unrelated to ethnic origin or living conditions. Braz J Med Biol Res, v. 33,
n.  10, p. 1217-1224, 2000 (Apêndice 2).

NOTA:   A figura 1 representa o processo de proliferação das células das zonas definitiva e transitória
(ZT), em contraste com a intensa programação de morte celular (apoptose) na zona fetal (em
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preto) e o surgimento de uma camada interna (zona reticular). Ocorre uma migração
centrípeta das células (setas) para a região interna do córtex adrenal precedendo à fase de
hipertrofia. O período hipotético mais provável para a formação do TCA (área retangular em
cinza escuro), seguida por uma segunda fase crítica (área cinza claro) são propostos. Estes
dois períodos críticos são baseados na faixa etária mais comum de diagnóstico e o tempo em
que os sintomas começaram a se manifestar.

2.2.1 Participação dos Fatores de Transcrição

Vários genes codificadores de fatores de transcrição têm sido ligados ao

desenvolvimento adrenal; em geral, eles afetam também o desenvolvimento

urogenital, conforme se pode deduzir de mutações em humanos e modelos GM. Entre

eles, três chamam a atenção, seja pelo seu papel como gene supressor de tumor (WT-1)

ou pela sua atuação no desenvolvimento adrenal e esteroidogênese (SF-1 e DAX-1).

2.2.1.1 WT-1

WT-1 é um gene supressor de tumor, cuja alteração de função pode levar

ao desenvolvimento do tumor de Wilms e outros tumores derivados do blastema

metanéfrico (CALL et al., 1990; HABER et al., 1990). Mutações do gene WT-1

são associadas com anomalias congênitas do desenvolvimento urogenital

(LITTLE e WELLS, 1997). Não se esperava que o WT-1 fosse importante para o

desenvolvimento da adrenal, pois ele não é expresso no primordium adrenal,

mas somente nos precursores de etapas anteriores, ou seja, células progenitoras

adreno-gonadais (SCHEDL e HASTIE, 1998; PARKER e SCHIMMER, 2001).

No entanto, evidências contundentes para o seu papel vieram de análises de

camundongos GM sem WT-1. Conforme se previa, a partir da observação de

pacientes, esses camundongos não apresentaram rins nem gônadas; mas, também

não apresentaram adrenais (MOORE et al., 1999). O WT-1 pode apresentar dois

transcritos secundários ao processamento do RNA (splicing diferencial),

resultando em proteínas que diferem entre si pelos aminoácidos lisina-treonina-

serina (Lys-Thr-Ser), e são designadas como isoformas KTS+ e KTS-. A
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inativação da isoforma KTS- causou agenesia gonadal em ambos os sexos,

provavelmente devido à inibição da transcrição de SF-1. A inativação da

isoforma KTS+ não impediu o desenvolvimento ovariano, mas sim a

diferenciação testicular e, conseqüentemente, o fenótipo masculino normal

(HAMMES et al., 2001).

Estudos com hibridização in situ demonstraram que a expressão de SF-1 é

acentuadamente diminuída em camundongos GM sem WT-1, sugerindo um modelo

hierárquico, no qual o WT-1 contribui para o desenvolvimento gonadal (e talvez

adrenal), por induzir a expressão de SF-1 na linhagem precursora adrenogonadal. É

pouco provável que o WT-1 contribua para a função adrenal, pois ele é silenciado antes

do início da expressão dos genes alvo que constituem o fenótipo adrenal diferenciado

(HAMMES et al., 2001).

2.2.1.2 O fator esteroidogênico-1 (SF-1)

O SF-1 é um membro da superfamília de receptores nucleares órfãos, também

conhecido como Adrenal-4-binding protein (Ad4BP) e classificado como NR5A1. O

gene SF-1 localiza-se no cromossomo 9q33 (TAKETO et al., 1995) e  apresenta forte

homologia ao receptor nuclear Fushi tarazu factor (Ftz-F1) da Drosophila e ao

receptor nuclear do camundongo long terminal repeat-binding protein

(TSUKIYAMA et al., 1992). O SF-1 codifica a transcrição de uma proteína nuclear de

aproximadamente 53 kDa, que se liga às regiões promotoras dos genes alvo e

reconhece variações da seqüência de DNA PyCAAGGPyC ou PuPuAGGTCA, como

monômeros (WILSON, FAHRNER e MILBRANDT, 1993). Recebeu o nome de fator

esteroidogênico-1 devido ao seu papel chave na regulação das enzimas

esteroidogênicas. Os laboratórios de PARKER e de MOROHASHI, clonaram,

independentemente, cDNAs codificadores de SF-1 (LALA, RICE e PARKER, 1992;

HONDA et al., 1993).
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2.2.1.3 A estrutura da proteína  SF-1

Os receptores nucleares geralmente apresentam características comuns como o

domínio de ligação ao DNA (DBD), o domínio de ligação ao ligante (LBD) e dois

domínios de ativação, um amino-terminal, chamado função de ativação 1 (AF-1)  e um

carbóxi-terminal, o AF-2, cuja atividade é normalmente dependente da presença de um

ligante (MANGELSDORF et al., 1995). Em todas as espécies estudadas, o SF-1

apresenta um DBD clássico, caracterizado por duas estruturas em  dedos de zinco na

região N-terminal, que intermediam sua ligação ao DNA (HAMMER e INGRAHAM,

1999) (Figura 2).

A conservação do domínio AF2 sugere que um ligante possa intermediar a

transativação dependente de SF-1. A proteína SF-1 tem uma seqüência de 461

aminoácidos e é altamente homóloga à de outras espécies incluindo humanos, gado,

carneiros, cavalos, camundongos, ratos, porcos, galinhas, tartarugas, salmões e vermes

(OBA et al., 1996; PARKER et al., 2002).

FIGURA 2 - ESTRUTURA ESQUEMÁTICA DA PROTEÍNA SF-1

FONTE: Modificado de VAL et al. SF-1 a key player in the development and differentiation of
steroidogenic tissues. Nucl Recept, v. 1, n.  1, p. 8-31, 2003

NOTA: É um exemplo de um receptor nuclear que se liga ao DNA como um monômero. Na
estrutura de SF-1 se destacam 3 partes, a que se liga ao DNA (DBD), a que se liga
ao seu ligante (LBD) e a relacionada com a transativação (AF-2).

2.2.1.4 A expressão do SF-1 nos tecidos adultos

DBD

461 AA

AF-2

LBD

“Dobradiça”
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Em relação aos tecidos esteroidogênicos adultos, IKEDA et al. (1993) mostraram

que o padrão de expressão do SF-1 geralmente se correlaciona com os papéis a ele propostos

na regulação das enzimas responsáveis pela síntese de esteróides (HATANO et al., 1994).

Assim, a proteína SF-1 foi detectada nas células do córtex adrenal, células testiculares de

Leydig, e células da teca e granulosa do ovário.  SF-1 foi também verificada na placenta, que

produz grande quantidade de progesterona a partir do colesterol, e também converte

andrógenos adrenais a estradiol (HONDA et al., 1993; BAMBERGER et al., 1996).

2.2.1.5 A expressão do SF-1 nos tecidos embrionários

Os perfis de expressão do SF-1, espacial e temporal, foram estudados, nos

tecidos embrionários de camundongos (IKEDA et al., 1994). Como foi demonstrado

por hibridização in situ, transcritos de SF-1 foram detectados no dia 9 de vida

embrionária do camundongo (E9), no anel urogenital, que dá origem às células da

adrenal, gônadas e mesonéfron.  Posteriormente, a proteína SF-1 foi detectada em duas

populações de células: um grupo adjacente à aorta dorsal, que representa os

precursores adrenocorticais e um grupo maior, adjacente ao epitélio celômico, que

representa os precursores gonadais.

Com respeito ao desenvolvimento adrenocortical, transcritos de SF-1 foram

detectados no primordium adrenal no dia E10-E10.5. Essa expressão precede

nitidamente a da enzima P450scc, detectada somente em E11, corroborando o conceito

de que SF-1 é necessário para a expressão das enzimas esteroidogênicas. Em E12.5-

E13.5, a expressão do SF-1 se verifica no córtex adrenal (IKEDA et al.,  1994).

Nas gônadas, a expressão do SF-1 precede a do SRY, sendo detectado no E9.

Nesse período, testículos e ovários não são distintos histologicamente, constituindo as

gônadas bipotenciais ou indiferentes. Em E12.5, coincidindo com a formação dos

cordões testiculares, a expressão do SF-1 persiste e é detectada nas células

esteroidogênicas de Leydig e nos cordões testiculares.

No ovário, ao contrário, há um aparente declínio dos transcritos do SF-1

coincidindo com a diferenciação sexual gonadal, sugerindo que a diferenciação sexual
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feminina normal é facilitada pela diminuição da expressão do SF-1. Suas

concentrações no ovário permanecem baixas ou indetectáveis até o início do

desenvolvimento folicular, quando SF-1 é detectado nas células da teca e da granulosa,

no estágio pré-antral, que precede a expressão da aromatase nas células da granulosa,

concordando com o modelo que SF-1 é um regulador essencial da expressão dessa

enzima (MICHAEL et al., 1995).

2.2.1.6 Funções de SF-1 in vivo

Para avaliar o papel de SF-1 in vivo, foram estudados camundongos GM

destituídos do gene SF-1 (PARKER et al., 2002). Confirmando os achados de RICE et

al. (1991) e LALA, RICE e PARKER (1992), os pesquisadores LUO, IKEDA e

PARKER (1994) observaram que os animais sem SF-1 morreram, por insuficiência

adrenal, logo após o nascimento, além de exibirem reversão de sexo masculino para

feminino no fenótipo genital, o que demonstra que o SF-1 foi necessário para

esteroidogênese gonadal e adrenal.

Por analogia com seres humanos, com ausência de expressão de enzimas

esteroidogênicas, PARKER et al. (2002) imaginaram que as glândulas adrenais do

camundongo GM sem SF-1 poderiam ser hiperplásicas, devido à inabilidade de

produzir glicocorticóides, com conseqüente exposição a altas concentrações séricas de

corticotropina (ACTH); contudo, verificaram que as gônadas e adrenais estavam

ausentes nesses camundongos. Estudos subseqüentes mostraram que na ausência do

SF-1, as gônadas e adrenais estavam presentes nos estádios iniciais de

desenvolvimento, seguidas de regressão. A identificação e análise de mutações do

SF-1, nos seres humanos, mostraram comportamento semelhante, com

insuficiência adrenal e reversão sexual nos pacientes 46,XY (OZISIK et al.,

2003). Embora ainda pouco conhecido, o papel do SF-1 no sistema nervoso

central é também importante, pois os camundongos GM sem SF-1 não apresentam

núcleo ventro-medial hipotalâmico, região ligada à regulação do apetite e

comportamento reprodutivo (IKEDA et al., 1995).
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2.2.1.7 DAX-1 (Dosage-sensitive sex reversal Adrenal hypoplasia congenita, critical

region on the X chromosome gene-1)

DAX-1, também descrito como NROB1, é um membro nuclear órfão da

superfamília de receptores hormonais. Seu nome vem de seu duplo papel na

fisiopatologia em humanos: duplicações no Xp21, que contém o gene DAX-1,

causam reversão sexual fenotípica nos indivíduos XY (DSS); por outro lado,

mutações do gene DAX-1 são responsáveis pela hipoplasia adrenal congênita

(HAC), ligada ao cromossomo X, invariavelmente associada com hipogonadismo

hipogonadotrófico (HHG) (BARDONI et al., 1994; MUSCATELLI et al., 1994).

O DAX-1 foi localizado no braço curto do cromossomo X, após a descoberta

da rara associação de HAC ligada ao X, com deficiência de glicerol-quinase, distrofia

muscular de Duchenne e deficiência de ornitina transcarbamilase, como parte da

deleção de genes contíguos (WORLEY et al., 1993).

Em 1994, a duplicação desta região do Xp foi encontrada associada à reversão

sexual em humanos XY (BARDONI et al., 1994). Em seguida, o gene DAX-1 foi

clonado e mutações com perda de função foram detectadas, como causa de HAC/HHG

(MUSCATELLI  et al., 1994; ZANARIA  et al., 1994).

2.2.1.8 A estrutura da proteína DAX-1

O produto do gene DAX-1 é um membro incomum da superfamília de

receptores hormonais nucleares, pois não contém o domínio de ligação ao DNA

(DBD) típico, de dedos de zinco, encontrado na maioria dos receptores

nucleares. Seu grupo terminal carboxílico tem um alto grau de similaridade com

o domínio de ligação ao ligante (LBD) de outros membros da família (por

exemplo, small heterodimer partner e RXR) (Figura 3). Contudo, não se

conhece nenhum ligante para o LBD do DAX-1, o que o inclui na categoria de

receptores órfãos (LALLI e SASSONE-CORSI, 2003).

O DAX-1 contém uma seqüência na hélice H12 C-terminal, que em

outros receptores nucleares é essencial para a ativação transcricional dependente
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de ligante (AF-2) (DANIELIAN et al., 1992). Por outro lado, sua porção amino-

terminal é ocupada por três repetições de uma seqüência longa, rica em cisteína,

com 67 aminoácidos e nenhum grau de homologia significante com outras

proteínas catalogadas. O número de repetições varia durante a evolução, sendo

que somente uma repetição está presente no DAX-1 das espécies não-mamíferas

(MANGELSDORF et al., 1995).
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FIGURA 3 - ESTRUTURA ESQUEMÁTICA DA PROTEÍNA DAX-1

FONTE: Adaptado de ENMARK, E.; GUSTAFSSON, J. A.. Orphan nuclear receptors - the first
eight   years. Molecular Endocrinology, v. 10, n.  11, p. 1293-1307, 1996.

NOTA: DAX-1 não apresenta o DBD convencional e o AF-2 é apenas considerado similar,
localizado na α-hélice da região carbóxi-terminal.

2.2.1.9 A expressão do DAX-1 nos tecidos

O DAX-1 tem um padrão de expressão restrito aos tecidos diretamente

relacionados com a produção de hormônio esteróide e com a função

reprodutiva: córtex adrenal, células de Leydig e de Sertoli, células da teca e

granulosa, gonadotropos da pituitária, núcleo ventro-medial hipotalâmico,

córtex cerebral (IKEDA et al., 1996; TAMAI et al., 1996). Esse padrão se

superpõe aos locais de expressão do SF-1.

A atividade de DAX-1 é essencial no desenvolvimento gonadal no sexo

masculino e dispensável no feminino. DAX-1 é necessária para morfologia e função

normais dos testículos no camundongo enquanto que fêmeas sem DAX-1 têm

ovários normais e são férteis (ZANARIA et al., 1995; SWAIN et al., 1996; SWAIN

et al., 1998). A expressão aumentada de DAX-1, devido ao efeito “dosagem do

gene” ou regulação positiva do WNT-4, desencadeia diferenciação gonadal

feminina ou ambígua em indivíduos XY. LALLI e SASSONE-CORSI (2003)

sugeriram um modelo pelo qual dois mecanismos moleculares poderiam ser

responsáveis por esse fenótipo: (1) Repressão da produção da substância inibidora

das estruturas de Müller (MIS) pelas células de Sertoli: DAX-1 antagoniza a

sinergia entre SF-1 e WT-1 na ativação da região promotora do gene MIS, o que é

compatível com seu papel como regulador negativo da transativação induzida por

470 AA

   LBD

   LBD

1

AF-2
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SF-1 (NACHTIGAL et al., 1998). A expressão aumentada de DAX-1 levaria então

à repressão do MIS, durante o período crítico de especificação gonadal. (2) Repressão

da produção de testosterona pelas células fetais de Leydig: considerando esse efeito

negativo sobre a esteroidogênese, a expressão aumentada de DAX-1 poderia

inapropriadamente reprimir a biossíntese de testosterona nas células fetais de Leydig,

que é essencial para o desenvolvimento das características sexuais masculinas

secundárias.

2.3 DOENÇAS RESULTANTES DA FALTA DE  SF-1 OU DE DAX-1

ACHERMANN et al. (1999) descreveram um paciente com uma mutação em

SF-1 que resultou em insuficiência adrenocortical e disgenesia gonadal 46,XY. Esse

paciente apresentava concentrações séricas elevadas de gonadotrofinas, em contraste aos

camundongos GM sem SF-1, que apresentavam concentrações séricas normais ou

diminuídas. BIASON-LAUBER e SCHOENLE (2000) descreveram uma paciente com

insuficiência adrenocortical, com cariótipo 46,XX e ovários pré-puberais aparentemente

normais. Cada um desses pacientes tinha um alelo SF-1 normal e alelos mutantes

diferentes, resultando em perda de função e não em efeitos dominantes negativos. Essa

aparente haplo-insuficiência levanta a possibilidade de que a dosagem do gene SF-1 possa

ser um componente crítico para sua função nos humanos.

Todas as mutações de DAX-1 têm em comum uma alteração da região

carbóxi-terminal da proteína, que comporta a atividade silenciadora transcricional

e impede a repressão da transcrição por DAX-1 (ITO, YU e JAMESON, 1997). A

ausência dos nove aminoácidos carbóxi-terminais (incluindo o domínio AF-2)

impede a função da proteína DAX-1 e resulta num fenótipo clínico grave

(ACHERMANN, MEEKS e JAMESON, 2001).

Hipoplasia adrenal congênita (HAC) ligada ao X é uma alteração no

desenvolvimento da glândula adrenal, de potencial risco de vida, descrita

primeiramente por SIKL7 (apud ACHERMANN, MEEKS e JAMESON, 2001, p. 18).

                                                
7 SIKL, H. Addison´s disease due to congenital hypoplasia of the adrenals in an
infant aged 33 days. J Pathol Bacteriol, v. 60, p. 323-324, 1948
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Nessa situação, a zona madura adulta da adrenal não se desenvolve. Ao invés

disso, estão presentes células grandes, vacuolizadas, citomegálicas, lembrando células

adrenocorticais fetais (UTTLEY, 1968). Na experiência de ACHERMANN, MEEKS e

JAMESON (2001), aproximadamente 70% dos meninos com história de insuficiência

adrenal e HHG têm uma mutação no DAX-1.

Crianças com HAC apresentam sinais e sintomas de insuficiência adrenal

primária logo após o nascimento (60%) ou durante a infância (40%) (REUTENS et al.,

1999). Esse padrão bimodal de apresentação pode ser o resultado de alterações

relacionadas à idade, à ingesta de sódio e fluídos, produção de mineralocorticóides e

sensibilidade e resposta ao stress.

Camundongos sem DAX-1 não apresentam hipoplasia adrenal e suas

concentrações séricas de hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo

estimulante (FSH) são normais (YU, ITO e JAMESON, 1998). A única

anormalidade no córtex adrenal desses animais é a não regressão da sua zona fetal

após a puberdade. No entanto, os machos são estéreis, devido a um impedimento

progressivo da espermatogênese, enquanto que as fêmeas têm a fertilidade

preservada. É possível, portanto, que o gene DAX-1 humano seja parte de um

circuito regulador envolvido no estabelecimento de diferenças morfogenéticas na

glândula adrenal, ou então que outros genes possam compensar a função de

DAX-1 no camundongo. Por outro lado, a função de DAX-1 nos testículos parece

ser conservada nas espécies humana e de roedores.

Foram descritos mais de 70 indivíduos ou famílias com HAC e mutação de

DAX-1, OMIM8 300200/300473, referência citada por ACHERMANN, MEEKS e

JAMESON (2001, p.17).

A análise de diferentes mutantes de DAX-1 em pacientes com HAC

mostrou que o impedimento da repressão transcricional é dependente da alteração

da localização nuclear da proteína mutante (LEHMANN, LALLI e SASSONE-

CORSI, 2002).

                                                
8 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=OMIM
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A repressão transcricional por DAX-1 envolve interação com fatores

intermediários (co-repressores), os quais silenciam a atividade da maquinaria

basal e/ou induzem modificações na cromatina. Interação com receptor NcoR

(CRAWFORD et al., 1998) é importante,  pois essa interação está impedida por

mutações do DAX-1, em HAC. Contudo, o acúmulo de DAX-1 no citoplasma dos

mutantes explica a falta de interação com co-repressores nucleares. LEHMANN,

LALLI e SASSONE-CORSI (2002) testaram a interação in vitro entre DAX-1 e

NcoR e verificaram que ela é muito fraca e relativamente insensível à introdução

das mutações relacionadas à HAC.

2.4 INTERAÇÃO DE DAX-1 COM SF-1 E OUTROS FATORES DE

TRANSCRIÇÃO

A proteína DAX-1 atua como regulador negativo da ativação da transcrição

induzida por SF-1, através de um potente domínio de repressão transcricional presente

na região carbóxi-terminal (ITO et al., 1997; LALLI et al.,1997).

DAX-1 pode reprimir a transativação de SF-1, seja por se ligar às

regiões promotoras dos genes regulados por SF-1 (por exemplo, StAR e

DAX-1) (ZAZOPOULOS et al.,1997), seja por interação direta com SF-1,

através de uma das seqüências LXXLL presentes na região N-terminal do

DAX-1 (SUZUKI et al., 2003).

A presença de sítios de ligação funcionais de SF-1 na região promotora

de DAX-1 (YU, ITO e JAMESON, 1998) e a expressão reduzida de DAX-1 nos

camundongos GM sem SF-1 (KAWABE et al., 1999; HOYLE et al., 2002)

sugeriram um mecanismo de retro-alimentação negativa para controlar a

atividade de SF-1 nos tecidos esteroidogênicos e reprodutivos.

Segundo LALLI e SASSONE-CORSI (1999), o DAX-1 se comporta como

repressor transcricional em todos os contextos conhecidos. A perda da função

silenciadora da transcrição pelo DAX-1 causa impedimento do desenvolvimento

do córtex adrenal e disfunção hipofisária e hipotalâmica. É possível, contudo,

existirem moléculas que poderiam funcionar como ligantes para DAX-1 (como
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sugere a conservação do domínio similar ao AF-2 na α-hélice da região carbóxi-

terminal) e alterar sua função, de repressor a ativador transcricional. Isso poderia

ocorrer como resultado de modificações pós-transcricionais, em geral, fosforilação, ou

associação com cofatores celulares específicos (LALLI e SASSONE-CORSI, 1999;

FOWKES e BURRIN, 2003).

SF-1 e DAX-1 são expressos exatamente nos mesmos tecidos, sugerindo que

haja interação na função dos dois fatores, o que foi observado in vitro (ITO, YU e

JAMESON, 1997) e também em fungos (NACHTIGAL et al., 1998) e células de

mamíferos (CRAWFORD et al., 1998). Já a presença de células expressando DAX-1,

mas não SF-1 em diferentes órgãos (IKEDA et al., 2001) corrobora a idéia de que a

função de  DAX-1 se estende além da regulação de genes dependentes de SF-1. O

papel de DAX-1 na regulação pós-transcricional é sugerido pelo seu deslocamento

núcleo-citoplasmático, sua atividade de ligação ao RNA e sua associação com

polirribossomos (LALLI et al., 2000). CRAWFORD et al. (1998) mostraram que

DAX-1 pode recrutar seletivamente o co-repressor N-CoR para SF-1, o qual por sua

vez recruta deacetilases da histona e induz a cromatina a um estado inativo,

diminuindo a expressão do gene.

Domínios de interação com SF-1 foram mapeados entre os aminoácidos 92 e

288 de DAX-1 (região compreendendo a segunda e terceira repetições e hélices H1-H3

na região carbóxi-terminal) (ITO, YU e JAMESON, 1997).

O produto de SF-1 se liga eficientemente aos elementos de DNA da região

promotora de DAX-1 sugerindo que SF-1 regule diretamente a expressão de DAX-1 e

assim, SF-1 esteja acima de DAX-1 na cascata reguladora que direciona o

desenvolvimento de vários tecidos esteroidogênicos e/ou outros componentes do eixo

hipotalâmico/hipofisário/adrenal-gonadal (BURRIS et al., 1995).

O Quadro 1 lista os genes regulados negativamente por DAX-1, por

mecanismos diretos ou indiretos.
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QUADRO 1 - GENES REGULADOS NEGATIVAMENTE POR DAX-1

GENE REFERÊNCIA

StAR ZAZOPOULOS, E. et al., 1997
DAX-1
P450scc (CYP11A) LALLI, E. et al., 1998
��+6'
��.��KLGUR[LODVH�� CYP17) HANLEY, N. A et al., 2001
Aromatase (CYP19) WANG, Z.J. et al., 2001

GURATES, B. et al., 2002
Proteína vas deferens do
camundongo (AKR1B7)

AIGUEPERSE, C. et al., 2001

Receptor HDL LOPEZ, D. et al., 2001
MIS NACHTIGAL, M.W. et al., 1998
Fator relaxina símile KOSKIMIES, P. et al., 2002
6XE�XQLGDGH� ��GR�/+ HALVORSON, L.M. et al., 1998
Inibina alfa ACHERMANN, J.C., et al., 2001
Sintetase neuronal NO WEI, X., et al., 2002.

FONTE : LALLI, E.; SASSONE-CORSI, P. DAX-1, an unusual orphan
receptor at the crossroads of steroidogenic function and sexual
differentiation.  Mol Endocrinol, v. 17, n.  8, p. 1445-1453, 2003.���������
	��  ������������� �������! #"%$&�('*),+-'. 

óide desidrogenase;  HDL - lipoproteína
de alta densidade; MIS - substância inibidora do Muller; LH –
hormônio luteinizante; NO – óxido nítrico.

2.5 REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE DAX-1 E SF-1

A região promotora do gene DAX-1 apresenta três sítios funcionais de ligação

da proteína SF-1 (YU, ITO e JAMESON, 1998; KAWABE et al., 1999; HOYLE et al.,

2002), o que sugere um importante papel para SF-1 na regulação da sua expressão.

No entanto, em camundongos GM sem SF-1, a expressão de DAX-1 é

reduzida, mas não eliminada e mantém seu padrão restrito a tecidos específicos

(IKEDA et al., 1996). Isso indica que outros fatores são envolvidos na regulação do

gene DAX-1. Um deles é o próprio DAX-1, que é capaz de auto-regular sua expressão

por ligação do seu produto à região promotora (ZAZOPOULOS et al., 1997).

O gene do tumor de Wilms (WT-1) é expresso na gônada embrionária e sua

isoforma protéica (KTS-) é capaz de ativar a região promotora e a expressão dos

transcritos de DAX-1, em células transfectadas (KIM et al., 1999).
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Wnt-4, um membro da família Wnt de fatores de crescimento, é também

capaz de ativar a expressão de DAX-1 nas células de Sertoli transfectadas

(JORDAN et al., 2001). Além disso, a expressão de DAX-1 é ativada por β-

catenina, que se localiza posteriormente na seqüência, na via de sinalização de

Wnt, e está reduzida nas gônadas embrionárias femininas de camundongo sem

Wnt-4 (MIZUSAKI et al., 2003).

2.6 EXPRESSÃO DAS ENZIMAS ESTEROIDOGÊNICAS E

ESTEROIDOGÊNESE DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA

GLÂNDULA ADRENAL

Algumas diferenças básicas na expressão de enzimas esteroidogênicas

diferenciam a adrenal fetal da pós-natal. A zona fetal, na glândula rudimentar,

expressa a enzima esteroidogênica 17.�KLGUR[LODVH� �&<3����� $� ]RQD� GHILQLWLYD�
desenvolvida logo após, não apresenta expressão de CYP17. A zona fetal expressa

também a enzima que cliva a cadeia lateral do colesterol (CYP11A), mas não a 3��
hidroxiesteróide desidrogenase, indicando que a adrenal fetal produz primariamente

deidroepiandrosterona (DHEA) e seus derivados sulfatados (DHEA-S). Esses

compostos servem como precursores para o estradiol, derivado da placenta, que é

fundamental para manter a gestação (ARON e TYRRELL, 1994).

A zona glomerulosa, derivada da zona definitiva, adquire capacidade

esteroidogênica no terceiro trimestre e produz principalmente aldosterona, sob o

controle do sistema renina-angiotensina.

A zona fasciculada secreta glicocorticóides sob estímulo do ACTH, enquanto

que a zona reticular secreta DHEA e DHEA-S. As concentrações séricas desses

andrógenos declinam quando a zona fetal regride, e depois voltam a aumentar durante

a infância com a formação da zona reticular (que surge no lugar da zona fetal),

coincidindo com a adrenarca. Embora anatomicamente as três camadas do córtex

adrenal sejam distintas, elas compartilham enzimas nas três vias esteroidogênicas.

Entre elas, a proteína reguladora da esteroidogênese aguda (StAR), que facilita a

transferência do colesterol para a membrana interna da mitocôndria, a CYP11A,
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D�LVRHQ]LPD���WLSR���GD�� ��KLGUR[LHVWHU óide desidrogenase (3��+6'��H�D�&<3���
Além dessas, presentes em todas as camadas do córtex adrenal, a atividade de

certas enzimas chave, que catalisam reações terminais, na via de biossíntese dos

esteróides, permite que as diferentes zonas produzam diferentes esteróides.

&<3����� é expressa exclusivamente na zona glomerulosa e é responsável por

três reações sucessivas que convertem corticosterona a aldosterona. A enzima

&<3����� é expressa nas zonas internas e hidroxila 11-desoxicortisol para

produzir cortisol, o glicocorticóide predominante nos seres humanos. As zonas

internas também expressam a CYP17, que é requerida para a biossíntese de

cortisol e andrógenos, mas não é utilizada para biossíntese de aldosterona

(HAMMER, PARKER e SCHIMMER, 2004). A figura 4 mostra as três vias de

síntese dos esteróides. A análise das enzimas esteroidogênicas permitiu

compreender a síntese esteroidogênica adrenal. A maioria dessas enzimas

pertence à família das P450 citocromo-oxigenases. Devido às diferenças

enzimáticas entre a zona glomerulosa e as duas camadas internas (fasciculada e

reticular), o córtex adrenal funciona como duas unidades separadas, com

diferentes vias de regulação e produtos secretados.

Os mecanismos que levam às diferenças esteroidogênicas entre a adrenal

fetal e a adulta, humanas, não são bem conhecidos. RAINEY et al. (2001),

usando microarranjo para comparar os níveis de expressão de vários transcritos

(RNAm) entre a adrenal fetal e a humana, mostraram que 69 deles apresentaram

uma diferença maior que 2,5 vezes na expressão. As maiores diferenças foram

observadas para transcritos de insulin like growth factor (IGF-II) (25 vezes

PDLRU�QD�DGUHQDO�IHWDO��H�GH�� ��KLGUR[LHVWHUóide-desidrogenase (24 vezes maior

na adrenal adulta). Os transcritos relacionados à biossíntese de esteróides ou ao

crescimento e desenvolvimento tiveram valores maiores na adrenal fetal. Os

relacionados à imunidade celular e à transdução de sinal apresentaram valores

maiores na adrenal adulta.
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FIGURA 4 - VIAS MAIORES DA BIOSSÍNTESE DE ESTERÓIDES

FONTE: http://arbl.cvmbs.colostate.edu/ (Reproduzido com permissão).

FONTE : http://arbl.cvmbs.colostate.edu/
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A síntese do cortisol ocorre pela ação da CYP17, que leva à 17.�KLGUR[LODção

da pregnenolona dentro do retículo endoplasmático liso, para formar  17.�
hidroxipregnenolona. Esse esteróide é convertido à 17.�KLGUR[LSURJHVWHURQD�SHOD�� ��
hidroxiesteróide-desidrogenase. O passo seguinte é a 21-hidroxilação pela CYP21 da

��.�KLGUR[LSURJHVWHURQD�� SDUD� IRUPDU� ���GHR[LFRUWLVRO�� R� TXDO� é hidroxilado pela

CYP11B1 para formar cortisol. As zonas fasciculada e reticular também produzem 11-

deoxicorticosterona (DOC), 18-hidroxideoxicorticosterona e corticosterona.

A produção de androgênios a partir da pregnenolona e progesterona requer a

participação da CYP17 e assim não ocorre na zona glomerulosa. A maior produção

quantitativa de androgênios é pela conversão da 17.�KLGUR[LSUHJQHQRORQD� DRV
esteróides de C19 (DHEA e DHEA-S). O outro androgênio maior é a androstenediona,

SURGX]LGR�D�SDUWLU�GD��� .�KLGUR[LSURJHVWHURQD��SHOD�D ção da 17,20-desmolase e, em

menor extensão, da DHEA (ARON e TYRRELL, 1994).

QUADRO 2 - ZONAS FUNCIONAIS DO CÓRTEX ADRENAL ADULTO

ZONA
GLOMERULOSA

ZONA
FASCICULADA

ZONA
RETICULAR

LOCALIZAÇÃO Periférica Central Mediana
ESTÍMULO Angiotensina II

(ACTH )
ACTH ACTH

RECEPTOR DE
MEMBRANA PRIMÁRIO

Receptor angiotensina II MC2R MC2R

ATIVIDADE ENZIMÁTICA
ESPECÍFICA

/10325464 7 8 91:3;5<>=@?A91:3;5<6<CB�<
CYP17(17OH e
17,20 liase)

HORMÔNIO PRODUZIDO Aldosterona Cortisol Esteróides sexuais
(DHEA-S)

FUNÇÃO Regulação do volume
intra-vascular

Homeostase da
glicose; mobilização
de energia dos
depósitos

Adrenarca; bem
estar

DEFICIÊNCIA Hiponatremia,
hipercalemia, hipotensão

Hipoglicemia, falta
de resposta ao stress

Desconhecida

FONTE: Traduzido de KEEGAN, C.E.; HAMMER, G.D. Recent insights into organogenesis of the
adrenal cortex. Trends Endocrinol Metab, v. 13, n.  5, p. 200-208, 2002.

NOTA: MC2R – receptor do ACTH
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2.7 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS TCAs

Com a finalidade de conhecer as características clínicas e biológicas dos TCAs

em crianças, foi feita análise dos dados coletados pelo International Pediatric

Adrenocortical Tumor Registry (IPACTR), vinculado ao International Outreach

Program do St. Jude Children´s Research Hospital, Memphis, Tennessee. Nesse

registro, foram incluídos, de janeiro de 1990 a dezembro de 2001, 259 pacientes com

menos de 21 anos, sendo 79,5% provenientes de São Paulo e do sul do Brasil

(MICHALKIEWICZ et al., 2004). Foram também incluídos pacientes com

diagnósticos realizados anteriormente à data de organização do registro. LIOU e KAY

(2000) apresentaram uma coletânea de 22 publicações sobre carcinoma de córtex

adrenal em crianças, totalizando 412 casos, dos quais 171 (41%) eram provenientes de

São Paulo e do sul do Brasil; a idade variou de 1,5 a 7 anos, estando a maioria entre 2

e 4 anos. Na série do IPACTR, quase 60% estavam abaixo de 4 anos. A porcentagem

de formas clínicas funcionantes variou de 81 a 100%, nas séries revisadas, sendo no

IPACTR de 90 %. Virilização isolada, ou em combinação com aumento da secreção

de cortisol, ou de outros hormônios, ocorreu em 84,3% dos casos e tumores não

produtores de hormônios representaram apenas 10% do total. TCA em crianças

apresentando-se clinicamente apenas com síndrome de Cushing é raro

(MICHALKIEWICZ et al., 2004). Em contraste, menos de 50% dos tumores são

funcionantes nos adultos e a maioria apresenta síndrome de Cushing isolada ou

hiperaldosteronismo (VIERHAPPER, 2002). Esses dados reforçam a afirmação de

que, no Paraná, frente a crianças com puberdade precoce deve-se considerar, como

primeira hipótese diagnóstica, tumor de córtex adrenal.

Quanto ao sexo, nos casos do IPACTR, a relação feminino/masculino global

foi de 1,6:1, mas variou de acordo com grupos etários. Houve predomínio de meninas

no grupo etário até 3 anos e com idade igual ou superior a 13 anos, porém a

distribuição quanto ao sexo foi similar para as idades de 4 a 12 anos.

A raridade desses tumores não permitiu ainda conhecer adequadamente todas

as variáveis prognósticas. A análise dos primeiros 254 casos registrados no IPACTR

identificou os seguintes fatores: pacientes com características clínicas de Cushing
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(puro ou misto) tiveram pior prognóstico, confirmando os achados anteriores de

BERGADA et al. (1996). Pacientes com tumores não-funcionantes, ao contrário do

que referem alguns autores (STEWART, JONES e JOLLEYS, 1974; WEATHERBY e

CARNEY, 1984; NEBLETT, FREXES-STEED e SCOTT, 1987), não tiveram pior

prognóstico, mesmo com maiores massas e doenças mais avançadas. Para crianças

com tumores não funcionantes, a sobrevida foi de 66,6%, comparada com 88% nos

casos de virilização isolada e apenas 56,4% para apresentação mista. Quanto ao

estadiamento, os pacientes foram classificados de acordo com o sistema publicado por

SANDRINI, RIBEIRO e LACERDA em 1997, com algumas modificações, que

incluíram a utilização do peso (200g), ao invés do volume (200cm³), como principal

medida para diferenciar estádios I e II, e a informação sobre doença residual

microscópica classificada como estádio III.

Pacientes com tumores pequenos (peso inferior a 200g) tiveram um excelente

prognóstico, enquanto que pacientes com doença residual micro ou macroscópica

tiveram prognóstico ruim. Pacientes com grandes tumores completamente ressecados

tiveram um prognóstico intermediário. Esses dados estão de acordo com os resultados

de vários estudos, que mostraram que tumores maiores se associam com pior

prognóstico  (HUMPHREY et al.,  1984; CAGLE et al.,1986;  WEISS, MEDEIROS  e

VICKERY JR, 1989; BUGG  et al., 1994; SANDRINI, RIBEIRO e LACERDA,

1997;  MICHALKIEWICZ  et al., 1997).

A acurácia prognóstica desse estadiamento pode, provavelmente, ser

melhorada pela adição de informações sobre histologia, envolvimento de linfonodos,

ruptura capsular durante a cirurgia, e marcadores biológicos tumorais.

Pacientes com doença localizada, com idade entre 0 e 3 anos, síndrome

virilizante sem síndrome de Cushing associada, pressão sangüínea normal, estádio I,

ausência de contaminação durante a cirurgia, e peso tumoral menor ou igual a 200g

apresentaram maior sobrevida livre de eventos. Analisando o grupo total, com um

seguimento de 2,5 anos, 157 (61,8%) sobreviveram sem evidência de doença e 97

(38,2%) foram a óbito. A estimativa de sobrevida em 5 anos foi de 54,2% (95% IC =

48 a 60%) (MICHALKIEVICZ et al., 2004).
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2.8 CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DOS TCAs

A grande dificuldade que surge quando se recebe um laudo histológico de TCA é avaliar

o seu valor em relação ao prognóstico para o paciente. Vários estudos têm sugerido que não há

meios definitivos de se diferenciar carcinomas de adenomas de córtex adrenal.

LEWINSKY et al. (1974) analisaram 20 casos de tumores não funcionantes e

revisaram a literatura. Concluíram que não foi possível obter indicadores do potencial

desses tumores para causar metástases, com base apenas em critérios histológicos e

recomendaram que todos os TCAs fossem vistos como malignos. Estudos de KAY,

1976, mostraram que pleomorfismo celular pode ocorrer em adenomas e não deveria

ser usado como indicador de carcinoma.

HOUGH et al. (1979) selecionaram sete marcadores de malignidade: padrão

difuso de crescimento, invasão vascular, necrose tumoral, septos fibrosos largos, mais

do que uma mitose por 10 campos de grande aumento (CGA), pleomorfismo e invasão

capsular. O índice histológico de malignidade foi de 2,91 + 0,90 para tumores

malignos e de 0,17 + 0,26  para tumores benignos.

HEINBERCKER O´NEAL e ACKERMAN9, citados por WEISS (1984, p.167)

compararam 10 tumores malignos com 6 benignos e concluíram que o carcinoma é

geralmente associado com pleomorfismo, mitoses atípicas, hemorragia, necrose e

calcificação. Como critérios absolutos para a definição de TCA maligno, foram consideradas

a invasão de veias ou cápsulas e a presença de metástases. Contudo, esse trabalho apresentou

como limitações o tamanho da amostra e o tempo de evolução dos pacientes.

WEISS (1984) analisou 43 TCAs de pacientes que foram avaliados até 5 anos

pós-diagnóstico, com documentação de metástase ou recidiva e propôs nove

indicadores histológicos de malignidade para tais tumores,  fornecendo um método

prático para o patologista. Num grupo de 24 tumores, com 2 ou menos dos 9

indicadores, não houve metástases nem recidivas. No segundo grupo, de 19 tumores

com 4 ou mais dos 9 critérios, houve somente um tumor sem metástase ou recidiva.

Este tumor pesou 1458g e era parcialmente necrótico.

                                                
9 HEINBERCKER, P.; O´NEAL, L.W.; ACKERMAN, L.V. Functioning and nonfunctioning adrenal
cortical tumors. Surg Gynecol Obstet, v.105, p. 21-33, 1957
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Os dados apresentados por WEISS (1984) estão em concordância com os de

HOUGH et al. (1979), com exceção da invasão capsular, que foi muito menos

freqüente nos tumores não metastáticos. VAN SLOOTEN et al. (1985) apresentaram

um terceiro sistema para distinguir entre tumores benignos e malignos. Estes autores

analisaram 60 pacientes (45 carcinomas e 15 adenomas), e estabeleceram valor

discriminatório em relação à malignidade, para 7 parâmetros histológicos: mudanças

degenerativas como necrose, hemorragia, fibrose ou calcificação; preservação da

estrutura normal; atipia nuclear; hipercromasia nuclear; estrutura dos nucléolos;

atividade mitótica; e invasão da cápsula e/ou dos vasos sangüíneos. Em seu trabalho,

VAN SLOOTEN et al. (1985) não descreveram a idade dos pacientes, porém se

presume que sejam  TCAs de adultos, pois 25 eram tumores não funcionantes e 10

apresentavam síndrome de Cushing isolado, o que é raro na criança.

Segundo WEISS, MEDEIROS e VICKERY (1989), embora a separação entre

adenoma e carcinoma possa ser feita, na grande maioria dos casos, avaliando-se

múltiplas características patológicas, não existe concordância para definir os critérios

patológicos que auxiliem a distinguir carcinomas de baixo e alto grau.

WACHENFIELD et al. (2001), analisando sete hiperplasias adrenais

macronodulares independentes de ACTH, 30 adenomas e 10 carcinomas de córtex

adrenal, avaliaram a porcentagem de células positivas para Ki67, um antígeno associado à

proliferação, e identificaram um índice Ki67 acima de 5%, como indicador sensível e

específico de carcinoma, podendo ser útil para diferenciá-lo dos adenomas nos adultos.

2.9 DIFERENÇAS ENTRE TCAs DE CRIANÇAS E DE ADULTOS

2.9.1 Incidência

A incidência de carcinoma de córtex adrenal em adultos é de 1,7 casos por milhão

de pessoas por ano (BORNSTEIN, STRATAKIS e CHROUSOS, 1999), e nas crianças, a

incidência é de 0,3/milhão abaixo de 15 anos (PARKIN et al., 1998). No sul do Brasil, esta

ocorrência é 10 a 15 vezes maior (SANDRINI, RIBEIRO e LACERDA, 1997).
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Tumores de córtex adrenal benignos pequenos (incidentalomas) ocorrem em 3

a 7 % dos adultos acima de 50 anos (KLOOS et al., 1995). Por sua baixa freqüência

em crianças, não têm o mesmo impacto nem causam dilema terapêutico semelhante

quando encontrados nesta faixa etária.

2.9.2 Manifestações Clínicas

A distribuição dos TCAs quanto à idade é bimodal, com um pico na primeira e

outro na quinta década e o comportamento biológico do tumor nas crianças parece ser

diferente daquele no adulto (SREDNI et al., 2003). Em ambos, ocorre maior

freqüência no sexo feminino.

As formas clínicas na criança são predominantemente virilização, seguida de

virilização associada à síndrome de Cushing, sendo que esta síndrome isolada é rara,

assim como a forma não funcionante (WAJCHENBERG et al., 2000;

MICHALKIEWICZ et al., 2004; RODRIGUEZ-GALINDO et al., 2005). Em algumas

séries, mais da metade dos adultos com TCA não apresenta nenhuma síndrome

endócrina ou apresenta síndrome de Cushing como a mais freqüente (LATRONICO e

CHROUSOS, 1997; VASSILOPOULOU-SELLIN e SCHULTZ, 2001).

2.9.3 Histologia

CAGLE et al. (1986), estudando TCA de crianças e de adultos, encontraram que o

tamanho foi o único fator preditivo de malignidade nos tumores pediátricos. Todos os

tumores de crianças com peso maior que 500g apresentaram comportamento maligno.

RIBEIRO et al. (1990), revisando 40 prontuários de crianças com TCA, observaram que o

peso maior que 100g e o volume maior que 200ml foram associados com evolução

desfavorável. A maioria dos autores, contudo, concorda que o tamanho do tumor não deve ser

usado isoladamente como critério para estabelecer o diagnóstico de maligno ou benigno, pois

grandes tumores têm sido observados sem metástases, enquanto que tumores ainda pequenos

já podem apresentá-las (GANDOUR e GRIZZLE, 1986). A histologia não apresentou

associação com o prognóstico nos tumores pediátricos analisados por BUGG et al. (1994). Na

série publicada por WAJCHENBERG et al. (2000), as características histológicas associadas

com pior evolução nos adultos (critérios de Weiss) não apresentaram o mesmo prognóstico

sombrio quando presentes em crianças.
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HAAK et al. (1993) encontraram que tumores aneuplóides foram associados com

melhor prognóstico em crianças. ZERBINI et al. (1992) e BUGG et al. (1994) não

encontraram associação entre ploidia, histologia e evolução clínica. HOSAKA et al. (1987)

verificaram melhor sobrevida livre de eventos aos 5 anos, para pacientes com tumores

diplóides (80%), em comparação aos tetraplóides (33%) e multiplóides (0%). CAMUTO et

al. (1991) encontraram 96% de tumores aneuplóides em pacientes com manifestação clínica

de neoplasia maligna. Ao contrário, os estudos de JOENSUU e KLEMI (1988) indicaram

que 53% dos tumores adrenais clinicamente benignos foram aneuplóides.

2.9.4 Prognóstico

MENDONÇA et al. (1995) mostraram que crianças com carcinoma

adrenocortical não metastático ao tempo do diagnóstico têm melhor prognóstico do

que adultos, após completa ressecção, com as mesmas características histológicas e

tratamento semelhante.

2.10 CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS E BIOLÓGICAS DOS TCAs

BEUSCHLEIN et al. (1994) demonstraram que a hiperplasia de córtex adrenal

é um processo policlonal, enquanto que os carcinomas são monoclonais, sugerindo que

alterações específicas no genoma são necessárias para a formação de TCAs.

GICQUEL et al. (1994) demonstraram que os carcinomas de córtex adrenal são

monoclonais, porém os adenomas dessa região podem ser monoclonais (43%) ou

policlonais (28,5%), com várias formas intermediárias (28,5%). Há duas possíveis

explicações para a heterogeneidade que distingue adenomas adrenocorticais

monoclonais dos policlonais: (a) tipos diferentes de tumor podem corresponder a

mecanismos fisiopatogênicos diferentes; (b) os diferentes tumores podem

representar estádios de um processo comum de múltiplos passos. Como exemplo

desse segundo mecanismo, pode-se considerar o que acontece na hiperplasia

macronodular, na qual foi descrito padrão clonal heterogêneo, em diferentes
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localizações das glândulas (GICQUEL et al., 2000). Diferentes síndromes genéticas

predispõem ao desenvolvimento de TCA. Entre elas, a síndrome de Beckwith-

Wiedemann, Li-Fraumeni, McCune-Albright, Carney e neoplasia endócrina

múltipla tipo 1 (Quadro 3). Estudos relacionados a essas síndromes têm permitido

progressos na compreensão da formação dos TCAs.

QUADRO 3 - SÍNDROMES GENÉTICAS QUE PREDISPÕEM AOS TCAs.

SÍNDROMES MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DEFEITOS MOLECULARES

Beckwith-
Wiedemann

Macrossomia, macroglossia, onfalocele,
visceromegalia, hemihipertrofia,
hipoglicemia neonatal, e vários tumores
(nefroblastoma, carcinoma adrenocortical,
neuroblastoma e hepatoblastoma).

Perda alélica ou “imprinting”
da região cromossômica 11p15
(genes H19, p57kip2 e IGF-II).

Li-Fraumeni Susceptibilidade familiar a vários cânceres
(mama, córtex adrenal, cérebro, leucemia).

Mutação germinativa do p53.

McCune-
Albright

Displasia fibrosa poliostótica, manchas
café com leite, puberdade precoce, tumores
endócrinos.

Mosaicismo para mutação
ativadora do gene GNAS1.

Complexo de
Carney

Doença adrenocortical primária nodular
pigmentada, schwanomas, mixomas,
lentigo.

Mutação no locus 2p16

Neoplasia
Endócrina
Múltipla Tipo 1

Hiperparatireoidismo, tumor duodenal
pancreático, tumores hipofisários

Mutação germinativa do gene
menin.

FONTE: Traduzido de GICQUEL et al. Pathogenesis of adrenocortical incidentalomas and genetic
syndromes associated with adrenocortical neoplasms. Endocrinol Metab Clin North Am.,
v. 29, n.  1, p. 1 -13, 2000.

A Tabela 3, elaborada por KOCH, PACAK e CHROUSOS (2002) apresenta as

alterações genéticas e mecanismos moleculares associados aos tumores adrenais.
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TABELA 3 - ALTERAÇÕES GENÉTICAS NOS TUMORES ADRENAIS

Continua

GENE/PROTEÍNA LOCALIZAÇÃO
CROMOSSÔMICA ALTERAÇÕES DOS GENES PREVALÊNCIA

(TUMORES) REFERÊNCIAS

Genes Supressores de
Tumor

p53 17p13 LOH no alelo selvagem na
síndrome de Li-Fraumeni

8/11 Latronico et al., 2001

5/6 Ribeiro et al., 2001

LOH nos tumores esporádicos 4/8 cânceres Kjellman et al., 1996

1/9 Figueiredo et al., 1999

1/12 cânceres Zhao et al., 1999

1/29 Zhao et al., 1999

11/13 cânceres Gicquel et al., 2001

23/36 Gicquel et al.,  2001

6/6 cânceres Wachenfeld et al., 2001

1/23 Wachenfeld et al., 2001

Mutações somáticas nos
tumores esporádicos

0/18 Ohkagi et al.,  1993

3/15 cânceres Ohkagi et al., 1993

5/13 cânceres Reincke et al., 1994

0/5 Reincke et al.,  1994

11/15 Lin et al., 1994

0/19 Reincke et al.,  1996

8/14 cânceres Barzon et al., 2001

Ganhos no cromossomo 17 em
tumores esporádicos

6/29 Zhao et al., 1999

3/12 cânceres Zhao et al., 1999

3/14 cânceres Dohna et al., 2000

3/8 Dohna et al., 2000

MEN1 11q13 LOH do alelo selvagem nos
tumores MEN1

1/1 Beckers et al., 1992

0/12 Skogseid et al., 1992
LOH em 11q13 nos tumores

esporádicos
5/11 Iida et al.,  1992

7/33 Gordon et al.,  1996
2/21 Heppner et al.,  1999

5/5 cânceres Heppner et al.,  1999
13/27 (11 ca) Kjellman et al.,  1999

9/35 Gortz et al.,   1999
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5/26 Wachenfeld et al., 2001

TABELA 3 - ALTERAÇÕES GENÉTICAS NOS TUMORES ADRENAIS

Continua

GENE/PROTEÍNA LOCALIZAÇÃO
CROMOSSÔMICA ALTERAÇÕES DOS GENES PREVALÊNCIA

(TUMORES) REFERÊNCIAS

6/8 cânceres Wachenfeld et al.,  2001
Mutações somáticas nos tumores

esporádicos
1/14 Schulte et al.,   1999

0/25 Heppner et al.,  1999
0/7 cânceres Heppner et al.,  1999

0/2 Kjellman et al.,  1999
0/11 cânceres Kjellman et al., 1999

0/35 Gortz et al.,  1999
1/14 Schulte et al., 2000

p57/kip2 e H19 11p15 LOH nos tumores esporádicos 3/8 cânceres Kjellman et al., 1996
2/9 Figueiredo et al., 1999

32/94 Gicquel et al.,  2001
15/18 cânceres Gicquel et al.,  2001

Mutações somáticas nos tumores
esporádicos

0/61 Barzon et al., 2001

Baixa expressão nos tumores
esporádicos

6/6 cânceres Liu et al., 1997

3/10 Liu et al.,  1997
5/9 Barzon et al.,  2001

10/11 cânceres Barzon et al.,  2001
P21 6p21 Expressão aumentada nos

tumores esporádicos
4/11 cânceres Barzon et al.,  2001

25/38 cânceres Stojadinovic et al., 2002
P16 9p21 LOH nos tumores esporádicos e

baixa expressão
1/7 Pilon et al.,, 1999

3/7 cânceres Pilon et al.,  1999
Oncogenes

RET 10q11.2 Mutações somáticas nos tumores
esporádicos

1/23 Lin et al.,   1998

rearranjo RET/PTC1 2/23 Lin et al.,, 1998

RAS 1p13.2 (Nras) Mutações somáticas nos tumores
esporádicos

0/33 Ohgaki et al.,  1993

12p11.2 (Kras) 0/17 Moul et al.,  1993
11p15.5 (Hras) 3/24 cânceres Yashiro et al.,, 1994

4/32 Yashiro et al.,, 1994
6/18 Lin et al.,  1998
0/18 Lin et al.,  1998

Expressão aumentada de Kras 6/18 Lin et al.,  1998
Fatores de

crescimento
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IGF-II 11p15.5 Expressão aumentada nos

tumores esporádicos, com
duplicação do alelo paterno

0/15 Ilvesmaki et al.,  1993

4/4 cânceres Ilvesmaki et al.,  1993
2/17 Gicquel et al.,  1994

5/6 cânceres Gicquel et al.,  1994

TABELA 3 - ALTERAÇÕES GENÉTICAS NOS TUMORES ADRENAIS

Continua

GENE/PROTEÍNA LOCALIZAÇÃO
CROMOSSÔMICA ALTERAÇÕES DOS GENES PREVALÊNCIA

(TUMORES) REFERÊNCIAS

3/35 Gicquel et al.,  1997
27/29 cânceres Gicquel et al.,  1997

26/94 Gicquel et al.,  2001
EGFR 7p12 Expressão aumentada 63/64 cânceres Kamio et al., 1990

10/23 Kamio et al., 1990
5/5 cânceres Sasano et al., 1994

EGF 4p25 Expressão 0/26 Sasano et al., 1994
0/5 cânceres

TGFa 2p13 Expressão aumentada 5/5 cânceres Sasano et al., 1994
GNAS1 20q13.2 Mutações somáticas nos tumores

esporádicos
0/11 Lyons et al., 1990

4/4  Weinstein et al., 1991
0/18 Reincke et al.,  1993
1/19 Yoshimoto et al., 1993

1/1 Boston et al.,  1994
1/1 Bugalho et al.,  2000
1/1 Kobayashi et al., 2000

GNAI2 3p21 Mutações somáticas nos tumores
esporádicos

3/11 Lyons et al., 1990

0/18 Reincke et al., 1993
0/18 Gicquel et al., 1995

ACTH-R 18p11.2 Mutações somáticas 0/16 Light et al.,  1995
Deleção 0/25 Latronico et al., 1995

2/4 Reincke et al., 1997
1/16 Reincke et al., 1997

ATR1 3q21-25 Mutações somáticas 0/17 Davies et al., 1997
Expressão moderada a  alta 0/55 Sachse et al., 1997

0/1 câncer Sachse et al., 1997
12/12 Tanabe et al., 1998

9/9 Schubert et al., 2001
PRKAR1A 17q22-24 LOH nos tumores associados com

complexo de Carney
2/2 Kirschner et al., 2000

Atividade aumentada por
estimulação com AMP cíclico

3/3 Kirschner et al., 2000

Proteína quinase C
dependente de

cálcio

17q22-23 (alfa)

13p21delta

Atividade normal 17/17 Latronico et al., 1994
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FONTE: KOCH et al. Genetics of endocrine disease. The molecular pathogenesis of hereditary and

sporadic adrenocortical and adrenomedullary tumors. J Clin Endocrinol Metab, v.87, n.
12, p.5367-5384, 2002.

2.11 ASPECTOS MOLECULARES DA ETIOPATOGENIA DOS TCAs

2.11.1 IGF-II, H19 e p57/KIP2

KOUFOS et al. (1985) sugeriram que um oncogene recessivo localizado no

cromossomo 11p confere predisposição para TCA, hepatoblastoma e

rabdomiossarcoma.  Os genes IGF-II, H19 e p57/KIP2 se localizam em 11p15 e estão

associados à síndrome de Beckwith-Wiedemann.  Esta síndrome ocorre

esporadicamente ou em padrão autossômico dominante, com expressividade variável.

Os pacientes apresentam macroglossia, defeitos de parede abdominal, gigantismo e um

risco aumentado de desenvolver tumor de Wilms, hepatoblastoma, rabdomiossarcoma

e carcinoma adrenal. Expressão aumentada de IGF-II é vista em vários tipos de

neoplasias, incluindo tumor de Wilms, hepatoblastoma, câncer de cólon, carcinoma de

células renais e TCA (DURAI et al., 2005).

IGF-II, H19 e p57/KIP2 apresentam imprinting, um fenômeno que indica que

somente um alelo (materno ou paterno) é expresso, enquanto o outro é silenciado.

Com a ativação da cópia do gene silenciado, haverá expressão bialélica, que pode

influenciar o crescimento celular. Enquanto normalmente o alelo do IGF-II transcrito é

o paterno, genes H19 e p57 são expressos do lado materno. Duplicação do alelo

paterno localizado em 11p15 contendo o locus do gene IGF-II, e/ou perda do alelo

materno são freqüentemente encontradas em câncer adrenal. A expressão aumentada

de IGF-II é freqüentemente encontrada nos TCA malignos esporádicos e pode servir
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como marcador molecular prognóstico (GICQUEL et al., 1997; WEBER, FOTTNER e

WOLF, 2000; GICQUEL et al., 2001).

WILKIN et al. (2000) estudaram 4 pacientes pediátricos com TCA e

encontraram, em todos, expressão do RNAm de IGF-II aumentada em relação à

da adrenal normal (até 36 vezes) além de demetilação significativa de IGF-II e

p57/KIP2, que é de origem materna. A correlação da expressão do RNAm de

p57/KIP2 foi positiva com a do RNAm de H19 e negativa com a do RNAm de

IGF-II (LIU et al., 1997). Contudo, nenhuma mutação somática foi encontrada

nesse gene nos 75 tumores esporádicos analisados por BARZON et al. (2001),

mas expressão baixa foi demonstrada  em 3 de 10 adenomas adrenais e em 6 de

6 carcinomas (LIU et al., 1997).

Um importante fator de crescimento ao lado de IGF-II é o epidérmico

(EGF). Seu receptor (EGFR) tem sido estudado em um pequeno número de

tumores adrenais, por imunohistoquímica e apresentou expressão aumentada em

tumores benignos e malignos, ao mesmo tempo em que EGF não foi detectado.

Por outro lado, 7*)., que é um ligante natural para EGFR, apresentou

expressão aumentada no câncer adrenal (KAMIO et al., 1990; SASANO et al.,

1994; EDGREN et al.,1997).

2.11.2 Inibinas e Ativinas

Inibinas e ativinas são proteínas da família de fatores de crescimento

transformadores β (TGFβ) (KINGSLEY, 1994). Esse grupo inclui vários tipos de

TGF-β, e também a MIS (LYONS et al., 1990). Inibinas são proteínas heterodiméricas

que consistem de uma subunidade α e uma β (αβA, inibina A; αβB, inibina B). Já as

ativinas são homo ou heterodímeros de subunidades β (βAβA, ativina A ; βBβB,

ativina B ; βAβB, ativina AB) ( MUNRO, KENNEDY e McNICOL, 1999). O gene da

inibina α é localizado no cromossomo 2q (BARTON et al., 1989).
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As inibinas e ativinas foram inicialmente isoladas do fluído folicular ovariano e

caracterizadas como peptídeos gonadais, reguladores hormonais endócrinos e parácrinos

do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal, por inibir ou estimular a secreção do FSH, pela

hipófise (YING, 1988). Sabe-se agora que são expressas numa ampla variedade de

tecidos, incluindo hipófise, medula óssea, sistema nervoso central e placenta (MEUNIER

et al., 1988). Há evidências de que as subunidades α, βA e βB podem ser expressas no

córtex adrenal (MEUNIER et al., 1988; DE JONG et al., 1990). Concentrações de inibina

são maiores nas veias adrenais que na veia cava ou na circulação periférica (NISHI et al.,

1995). Utilizando imunocitoquímica, MUNRO, KENNEDY e McNICOL (1999)

demonstraram subunidades α, em adrenais humanas adultas e fetais, principalmente na

zona reticular (ZR) e, com menor intensidade, na zona fasciculada. Não foi observada

coloração positiva para a subunidade α na zona glomerulosa (McCLUGGAGE et al.,

1998; AROLA et al., 2000). Há menos informações quanto à expressão das subunidades

β, porém imunorreatividade para βA e βB têm sido demonstradas nas glândulas fetais e

adultas humanas (SPENCER et al., 1992). Por outro lado, estudos usando PCR

transcriptase reversa sugerem que RNAm podem ser expressos em baixas concentrações

(VOUTILAINEN, ERAMAA e RITVOS, 1991).

Na adrenal, ativina suprime seletivamente a proliferação da zona fetal.

Ativina-A recombinante humana facilita a secreção de cortisol, estimulada pelo

ACTH, pelas células da zona fetal em cultura, mas não pelas células da zona definitiva

ou células da adrenal adulta (SPENCER et al., 1992).

Estudos de transcrição do gene da α-inibina demonstram que esta proteína é

também dependente de SF-1, sendo sinergicamente aumentada pela β catenina

(GUMMOW, WINNAY e HAMMER, 2003).

Informações sobre o papel das inibinas e ativinas no crescimento e

diferenciação das gônadas e da adrenal podem ser obtidas a partir de estudos com

camundongos GM sem o gene da inibina alfa (INH-/-), os quais apresentam

desenvolvimento espontâneo de tumores gonadais e carcinomas de córtex adrenal após

gonadectomia (SPENCER et al., 1992).



44
Tumores gonadais, das células da teca/granulosa ou das células de Leydig,

apareceram com 100% de penetrância nos camundongos sem a subunidade alfa da

inibina, nas idades de 5 a 8  meses, com alguns focos de tumoração no fígado e

pulmões. Quando os camundongos GM foram gonadectomizados precocemente,

com a intenção de se verificar se estes focos tumorais eram primários ou

metastáticos dos tumores gonadais, os autores encontraram tumores adrenais nos

GM, o que não ocorre nos camundongos normais (SPENCER et al., 1992). Esses

achados sugeriram que fatores secretados pelas gônadas tumorais poderiam inibir

a formação de tumor na adrenal. A análise da inibina demonstrou que

camundongos fêmeas apresentaram altas concentrações séricas de inibina A e B,

sem redução das concentrações séricas de FSH, enquanto camundongos machos

apresentaram predominantemente inibina B, em menores valores, com redução

das concentrações de FSH (MATZUK et al., 1992). KANANEN et al. (1996)

sugeriram que a inibina pudesse ser o fator gonadal que inibia a formação de

tumor adrenal, concluindo que a expressão da inibina-α adrenal é normalmente

regulada negativamente por fatores gonadais.

RILIANAWATI et al. (1998) e MIKOLA et al. (2003) sugeriram que altas

concentrações de hormônio luteinizante (LH) atuam como promotoras de tumor, para

gônadas e adrenais e que a presença de concentrações elevadas de receptor para LH

nos tumores adrenais indica que este receptor possa funcionar como promotor de

tumor, quando ectopicamente expresso e estimulado por hormônios ligantes.

Vários estudos de proteínas diméricas relacionadas às inibinas e ativinas têm

levado à hipótese de que elas possam estar envolvidas na formação de tumores como

fatores de crescimento anti-proliferativos. A geração de camundongo deficiente em α-

inibina tem identificado α-inibina como um gene supressor de tumor (MATZUK et al.,

1992), porém o papel dos membros da família TGF-β na carcinogênese é complexo.

Alterações na intensidade de sinal e conexão das vias de sinalização podem promover

a transição complexa da via TGF-β da função supressora de tumor para função de

tumorigênese, conforme apontou revisão recente (WAKEFIELD e ROBERTS, 2002).
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A morfologia dos tumores e a expressão de receptores e enzimas requeridos

para a produção de esteróides sexuais sugerem que a adrenal de camundongos

deficientes em inibina pode adotar características normalmente restritas aos tecidos

gonadais.

2.11.3 Participação de DAX-1 nos TCAs

A produção excessiva de hormônios esteróides resulta da expressão alterada

das enzimas esteroidogênicas específicas, o que pode ser conseqüência da expressão

anormal dos fatores reguladores da transcrição.

REINCKE et al. (1998), estudando TCAs de adultos, encontraram expressão

elevada de DAX-1 em adenomas não-funcionantes, intermediária nos adenomas produtores

de cortisol, e baixa ou ausente nos adenomas e carcinomas produtores de aldosterona.

SHIBATA et al. (2001) descreveram expressão baixa do DAX-1 nos adenomas

produtores de cortisol e elevada em dois casos de adenomas produtores de

deoxicorticosterona, nos quais a expressão de CYP17 é muito baixa e que, clinicamente,

se apresentam como síndrome de excesso de produção de mineralocorticóides.

Aparentemente, parece existir uma correlação inversa entre a expressão do

DAX-1 e a produção de hormônio esteróide nos tumores de córtex adrenal, podendo o

DAX-1 influenciar no padrão de esteróide produzido pelo tumor.

2.12 GENE TP53 NA SÍNDROME DE LI-FRAUMENI E NOS TCAs

ESPORÁDICOS
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O gene p53 está localizado no braço curto do cromossomo 17 em 17p13.1

(BENCHIMOL et al., 1985). Ele codifica uma proteína com 393 aminoácidos (53

kDa), que contém quatro domínios distintos, um domínio de N-terminal; um domínio

de ligação ao DNA, na região central da proteína; um domínio de tetramerização e um

domínio de regulação carbóxi-terminal (Figura 5). Na célula, a proteína p53 se liga ao

DNA, na forma de tetrâmero, que então estimula outro gene a produzir a proteína p21,

a qual interage com a proteína estimuladora da divisão celular, chamada cdk-2.

Quando p21 se liga a cdk2, a célula não prossegue para a fase seguinte do ciclo de

divisão. Nesse momento, ou a célula corrige o defeito e prossegue o ciclo celular, ou

entra em apoptose, através da ativação de PUMA pelo p53 (EL-DEIRY et al., 1993;

HEMANN et al., 2004).

O p53 é constituído por 11 exons. A grande maioria das mutações adquiridas

(80%) descobertas nos carcinomas encontra-se em quatro regiões localizadas do exon

5 ao 8 (HARRIS, 1993; HOLLSTEIN et al., 1993; REINCKE et al., 1994), entre os

resíduos 102 e 292. A síndrome de Li-Fraumeni é caracterizada por uma alta

incidência de sarcoma diagnosticado precocemente, e ao menos 2 parentes de primeiro

grau com câncer ocorrendo antes da idade de 45 anos, entre eles, câncer de mama,

tumor cerebral, leucemia e TCA (MALKIN et al., 1990). KLEIHUES et al. (1997)

descreveram os tumores associados com essas mutações em 91 famílias e encontraram

que os TCA responderam por 3,6% do total. Nas famílias com síndrome de Li-

Fraumeni e mutações localizadas nos domínios de ligação ao DNA (exons 5-8), os

códons mais afetados são 175, 248, 273 e 282. Contudo, algumas crianças com TCA,

na ausência de síndrome de câncer familiar, apresentam mutações em outras regiões

do TP53 (VARLEY et al., 1999).

REINCKE et al. (1994) investigaram mutações no TP53 nos exons 5-8,

região altamente conservada, em 16 TCAs humanos e duas linhagens celulares de

TCA. Mutações de ponto isoladas foram detectadas em 3 de 11 pacientes com TCA

(27%) e nas duas linhagens celulares. As mutações foram encontradas nos códons

151, 152, 193 e 248 e resultaram em substituições de aminoácidos de caráter não

conservativo.
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LIN, LEE e TSAI (1994) relataram uma mutação no exon 4 em TCAs

benignos (60% adenomas de córtex adrenal e 50% feocromocitomas), em

pacientes do Taiwan.  As mutações na maioria dos tumores adrenais estudados

foram identificadas nos códons 100,102 e 104. REINCKE et al. (1996) não

encontraram essa mutação em pacientes caucasianos dos EUA e Europa,

sugerindo que fatores étnicos e ambientais possam ser responsáveis pelo

espectro de mutações do p53.
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FIGURA 5 - ESTRUTURA ESQUEMÁTICA DA PROTEÍNA p53

.   
FONTE: KO e PRIVES. p53: puzzle and paradigm. Genes Dev, v.10, n.9, p.1054-1072, 1996.

Analisando 14 casos de TCA em crianças, VARLEY et al. (1999) encontraram

mutações no códon 152 (Pro:/HX��&&* :&7*��HP����H�QR�FyGRQ������$UJ :+LV�
CGC:&$&��HP����8P�SDFLHQWH�DSUHVHQWRX�XPD�PXWDo ão no códon 213 e outra,

silenciosa, no códon 251.

SREDNI et al. (2003) analisaram a expressão de p53, por imunohistoquímica,

em 21 TCAs de crianças e 36 de adultos. Nesta amostra, somente 3 tumores de

crianças foram classificados como malignos e todos foram  p53 positivos com

acúmulo de p53 no núcleo. Entre os 18 tumores clinicamente benignos, somente 4

foram p53 positivos. Os autores concluíram que, para essa série de pacientes, a

expressão de p53 foi relacionada ao comportamento clínico de TCA em crianças e que

os achados sugerem um papel para p53 na progressão dos TCA. O critério, para

considerar clinicamente benigno, foi a ausência de doença recorrente ou metastática

após um período de 24 meses.

Organização estrutural da proteína p53

Domínio de ativação
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Seqüência específica
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2.12.1 Penetrância dos TCAs

LEBIHAN10 et al., (apud VARLEY et al., 1999, p.1003), referem que as

estimativas de penetrância, em indivíduos com uma mutação germinativa em p53,

estão em torno de 90% com idade média de diagnóstico de tumores aos 28 anos.

Esses dados, contudo, foram baseados na análise de pequeno número de famílias

que preenchiam critérios para síndrome de Li e Fraumeni (LFS) ou LFS-like (LFL

ou LFS-símile).

Nos casos apresentados por VARLEY et al. (1999), as crianças com TCA

não apresentavam história familiar de câncer típica de LFS, e as idades de início

dos tumores de mama e cérebro nessas famílias foi mais tardia do que aquelas

verificadas na síndrome clássica. Além disso, outros tumores foram descritos

nessas famílias, habitualmente não associados com LFS, como câncer de

pulmão, útero e cervical. Os autores concluíram que as mutações identificadas

nos códons 152 e 158 do p53 são de penetrância relativamente baixa.

A mutação identificada em 97% dos TCAs de crianças do Paraná foi a

TP53 R337H, localizada no exon 10, com mudança do códon CGC para CAC, e

substituição de arginina por histidina (RIBEIRO et al., 2001). A penetrância da

mutação R337H foi estimada por FIGUEIREDO et al., (submetido), como sendo

aproximadamente 10 %, a partir da análise de 41 pacientes e mais de 900

parentes, provenientes de 30 famílias. Estes autores descreveram também o

aparecimento de 2 ou mais casos de TCA em 8 famílias, e apresentaram outras 7

famílias que preencheram os critérios de LFL segundo BIRCH et al., (1994),

dados não encontrados em publicação anterior de SANDRINI, RIBEIRO e

LACERDA, 1997.

2.12.2 Perda de Heterozigose (LOH), Hipótese de Knudson e Teoria do

Fenótipo Mutador

                                                
10 LeBIHAN, C.; MOUTOU, C.; BRUGIÈRES, L.; FEUNTEUN, J.;BONAITI-PELLIÉ,C. ARCAD: a
method for estimating age-dependent disease risk associated with mutation carrier status from family
data. Genet Epidemiol, v. 12, p. 13-25, 1995
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A noção de que um ou mais produtos gênicos possam inibir a

proliferação de células de um tumor deriva de estudos realizados por HARRIS et

al. (1969). Nestes experimentos, uma célula cancerosa, que havia formado tumor

em um animal, foi fusionada com uma célula normal não causadora de tumor. As

células híbridas resultantes cresceram no meio de cultura e, na maioria dos

casos, retiveram muito do fenótipo da célula cancerosa que lhes deu origem, mas

não produziram tumor em animais. Assim, uma célula híbrida derivada de uma

célula cancerosa e outra não-cancerosa não produziu tumor, sugerindo que um

ou mais genes da célula normal foram dominantes e suprimiram o potencial de

indução de tumor da célula cancerosa. Esses resultados foram alcançados com

células cancerosas obtidas através de transformação por agentes virais ou

tratamento com carcinogênicos químicos e, também, com diferentes tecidos

tumorais. Com a evolução desses estudos, foi verificado, ocasionalmente, que

uma célula híbrida resultante de uma célula normal e uma célula cancerosa

poderia produzir tumor em animais. A análise dessas células demonstrou que

elas haviam perdido um ou mais cromossomos provenientes da célula normal

que lhes deu origem. Técnicas de fusão de uma microcélula, contendo apenas o

cromossomo que se pretendia analisar, com a célula cancerosa, permitiram

identificar diferentes cromossomos portadores de genes supressores de tumor,

capazes de bloquear a formação dos mesmos (SAXON, SRIVATSAN e

STANBRIDGE, 1986). Células tumorais com diferentes mutações genéticas

foram fusionadas e o resultado foi uma célula híbrida, com complementação

genética, que não desenvolveu tumor. Um conceito decorrente dessa observação

é o de que a célula cancerosa deve apresentar mutação em ambos os alelos

desses genes, para adquirir a habilidade de desenvolver tumores.

Estudos epidemiológicos, desenvolvidos por KNUDSON, (1971), com

pacientes com retinoblastoma vieram dar suporte a essa idéia. KNUDSON notou

que cerca de 40% dos retinoblastomas ocorriam em crianças nos dois primeiros

anos, com média de 14 meses de idade. Nesse caso, os tumores eram bilaterais, e

os pacientes tinham em média três tumores em cada olho. Se os tumores eram

tratados precocemente, esses pacientes teriam, mais tarde, alta incidência de

sarcoma osteogênico. Alguns desses pacientes foram de famílias com história de
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retinoblastoma, sugerindo uma predisposição hereditária para o desenvolvimento

das neoplasias. KNUDSON também notou que 60% dos retinoblastomas não

apresentavam esse padrão; nenhuma história familiar de tumor era detectada e a

idade de aparecimento era mais elevada, com média de 30 meses. Eles eram

unilaterais e únicos no globo ocular. Postulou então que haveria um locus

genético, que mais tarde foi chamado de gene de susceptibilidade ao

retinoblastoma (gene RB). Pacientes do primeiro grupo herdariam uma cópia

defeituosa desse gene e a ocorrência de uma mutação no alelo normal, na célula

somática, levaria ao aparecimento dos tumores (KNUDSON, 2001). Pacientes do

segundo grupo, com tumor unilateral único, herdariam dois alelos normais do

gene RB. Nos pacientes portadores de uma mutação na célula germinativa e um

alelo normal (portanto, heterozigóticos), a perda do alelo normal, mediante uma

segunda mutação, levaria à homozigose o que equivale à perda da heterozigose

(CAVENEE et al., 1983). Assim, na forma hereditária do retinoblastoma, o alelo

da célula mãe contendo uma mutação estava presente em todas as células do

paciente e um segundo evento (perda do alelo normal) levava ao

desenvolvimento da célula cancerosa. Na forma esporádica, dois eventos

deveriam ocorrer na célula somática, o retinoblasto, para o desencadeamento do

tumor. Essa é a hipótese conhecida como “mutação em dois eventos” de

KNUDSON, para genes supressores de tumor.

A análise de LOH do gene p53 nos pacientes descritos por VARLEY et

al. (1999) mostrou que tumores de pacientes com mutações nos códons 158 ou

213 tiveram poucas alterações adicionais, limitadas à perda do alelo normal. Ao

contrário, tumores de pacientes com mutações no códon 152 mostraram elevado

número de mutações somáticas adicionais. Das 17 mutações somáticas

caracterizadas, 14 envolveram a transição C:7�H�* :$�
RIBEIRO et al. (2001) pesquisaram a LOH em DNA de 6 TCAs,

utilizando análise de seqüenciamento de DNA. Cinco dos seis apresentaram

somente o alelo mutado; ensaios de reação em cadeia de polimerase com

amplificação do exon 10 seguida por digestão com HhaI (que cliva somente a
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seqüência do gene p53 no alelo normal) confirmaram a análise de

seqüenciamento. Portanto, esses tumores sofreram LOH retendo o alelo mutante

R337H. Em 8 de 11 TCAs analisados por LATRONICO et al. (2001) foi

observada LOH. Há duas possibilidades para não ter sido encontrada LOH em

100% dos tumores analisados: é possível que o alelo p53 normal permaneça no

TCA ou que o alelo normal encontrado pelos autores seja proveniente de outras

células, como fibroblastos, presentes nos TCAs.

As taxas de mutação das células normais são insuficientes para

justificar as múltiplas mutações observadas nas células cancerosas e, assim,

mutações que aumentem a taxa de mutações seriam necessárias para explicar o

grande número de mutações observadas nos tumores humanos. Essa é a

premissa básica da hipótese do fenótipo mutador, inicialmente postulada para

mutações nos genes que controlam a fidelidade da replicação do DNA e/ou a

eficácia do reparo do DNA.

2.13 MUTAÇÃO TP53 R337H CAUSANDO O TCA NO ESTADO DO PARANÁ

O alelo TP53 R337H descrito por RIBEIRO et al. (2001) está associado ao

desenvolvimento de tumor, específico do córtex adrenal. Em condições normais, a

proteína p53 assume preferencialmente a forma em tetrâmero para se ligar e ativar

o DNA.

O mutante TP53 R337H, por sua vez, não é estável na forma de tetrâmero,

quando em condições de pH e/ou temperatura elevados (DIGIAMMARINO et al.,

2002) (Figura 6).

Os monômeros normalmente se agrupam formando dímeros, depois, formam-

se dímeros de dímeros, compostos de quatro hélices flanqueadas por fitas ��QR�VHQWLGR
anti-paralelo (cada monômero p53 contribui com uma fita ��H�XPD�K élice). A arginina

337 forma uma ponte de sal com ácido aspártico 352 através da interface hélice-hélice

nos dímeros.
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FIGURA 6 – MUTAÇÃO TP53 R337H, NO DOMÍNIO DE TETRAMERIZAÇÃO

FONTE: DIGIAMMARINO et al. A novel mechanism of tumorigenesis involving pH-dependent
destabilization of a mutant p53 tetramer. Nat Struct Biol, v. 9, n.  1, p.12-16, 2002.

Esta ponte de sal é estável com valor de pH entre 5 e 9, porque os grupos

funcionais envolvidos permanecem carregados nessa faixa. DIGIAMMARINO et al.

(2002) descobriram que o códon R337H adota uma conformação muito próxima do

tipo normal em pH igual a 7, mas tem uma estabilidade térmica muito menor.

Posteriormente, verificaram que o tetrâmero de R337H é altamente sensível a

pequenas mudanças de pH. Levantou-se a hipótese de que tais alterações pudessem

afetar a carga da histidina, comprometendo sua capacidade de formar a ponte de sal

com aspartato 352 e, então, observou-se que o anel imidazol da histidina perde prótons

em pH fisiológico alto, resultando em colapso da ponte de sal em pH igual a 8.0 (o

valor de pKa da histidina é 7,7). Assim, o mutante R337H funciona normalmente

quando His337 está protonada (ou seja, em pH abaixo de 7,7), mas pode não adotar

DFE�GIHAJ(E K L M
élice

Posição 337
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conformação adequada, em temperatura fisiológica. Portanto, a proteína mutada

(p53tet-R337H) é menos estável que o tipo normal (p53), sendo sensível a mudanças

de pH e temperatura (LEE et al., 2003).

A extensa remodelagem tecidual que ocorre através de apoptose seletiva na

glândula adrenal durante o período pré-natal e pós-natal imediato pode favorecer a

desestabilização do mutante R337H. Nas células apoptóticas, freqüentemente ocorre

um aumento de pH e a resultante perda da função do TP53 R337H favorece a

sobrevida de células de alto risco para transformação maligna. HAINAUT (2002)

considerou R337H como sendo a “assinatura” da mutação do p53, de forma análoga à

mutação somática R249S (arginina para serina), induzida pela aflatoxina B observada

em câncer de fígado encontrado na Ásia e na África.

Após a identificação da mutação R337H pelo grupo de pesquisadores de

Curitiba, LATRONICO et al. (2001) pesquisaram a presença dessa mutação em 55

pacientes (37 adultos e 18 crianças) com TCAs esporádicos, benignos ou malignos,

sem características familiares de LFS. Também foram avaliados 21 parentes dos

pacientes e 60 indivíduos não aparentados, sem tumor. A mutação foi identificada em

19 pacientes, 14 crianças (77,7%) e 5 adultos (13,5%), demonstrando que não é uma

mutação restrita aos TCAs do grupo pediátrico.

Considerando a elevada freqüência da mutação germinativa R337H na

população do sul do Brasil, foi aventada a possibilidade de existir um ancestral

comum. RIBEIRO et al. (2001) analisaram quatro diferentes marcadores polimórficos

ao longo do braço curto do cromossomo 17 e demonstraram que, ao menos alguns

alelos mutantes se originaram independentemente, assim eliminando a presença de um

efeito fundador. Já, recentemente, PINTO et al. (2004) publicaram estudo no qual

analisaram dois marcadores polimórficos intragênicos (VNTRp53 e p53CA). Dois

alelos, ambos com 122 pares de bases, foram identificados  em 56,8% (VNTRp53) e

54,5% (p53CA) dos 44 alelos dos pacientes com TCA sugerindo efeito fundador.

Análise de heredogramas de famílias no Paraná indica que a mutação R337H surgiu há

pelo menos 110 anos (FIGUEIREDO et al., submetido).
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2.14 HIBRIDIZAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA (HGC) E

AMPLIFICAÇÃO   DE  9q34

Alguns TCA tratados em Curitiba foram também estudados pela técnica de

HGC que permite uma avaliação ampla do genoma tumoral, para identificar ganhos e

perdas cromossômicas (DU MANOIR et al., 1993; HOULDSWORTH e CHAGANTI,

1994; KJELLMAN et al., 1996). No mecanismo de formação do tumor, admite-se que

regiões de ganhos possam conter oncogenes, enquanto que genes supressores de tumor

possam estar presentes nas regiões deletadas. A importância de alterações numéricas

recorrentes, do número de cópias de cromossomos e genes, no desenvolvimento e

progressão dos tumores sólidos, tem sido caracterizada em mais de 1000 publicações

aplicando HGC (KNUUTILA, AUTIO e AALTO, 2000).

KJELLMAN et al. (1996) analisaram 22 tumores de adultos, pelo mesmo

método, e encontraram alterações em 7 de 8 carcinomas e em 2/14 adenomas (ambos

com 5 cm). Nos carcinomas, as perdas foram vistas mais freqüentemente no

cromossomo 2 e regiões 11q e 17p (4/8 tumores), enquanto que os ganhos foram

encontrados nos cromossomos 4 e 5 (4/8 tumores).

Em 1999, FIGUEIREDO et al. (Apêndice 1) analisaram, por meio de HGC, 9

TCAs, sendo 5 carcinomas e 4 adenomas. Ganhos de material genético foram

encontrados nos seguintes cromossomos: 1, 5p, 5q, 6p, 6 8p, 8q 91, 10p, 11q, 12q,

13q, 14q, 15q, 16, 18q, 19 e 20q enquanto que perdas foram observadas em 2q, 3, 4,

9p, 11, 13q, 18, 20p e Xq. O achado mais marcante foi o ganho do número de cópias

no locus 9q34 em 8 de 9 tumores. JAMES et al. (1999) publicaram os resultados

obtidos da análise de 11 TCAs pediátricos, analisados por HGC, confirmando a

ocorrência de amplificação da região 9q34.

RUSSEL et al. (1999) detectaram ganhos no cromossomo 9 tanto em

adenomas (3/14) quanto em carcinomas (5/10), porém não especificaram a região do

cromossomo envolvida. A idade não foi especificada, citando apenas uma paciente

com 13 anos.

A região 9q34 alberga vários genes que poderiam estar amplificados. Entre eles,

salientam-se o oncogene ABL, envolvido na etiopatogênese de algumas leucemias mielóides
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crônicas  e linfóides agudas (CHISSOE et al., 1995); o gene  supressor de tumor descrito

como gene 1 da esclerose tuberosa (TSC1), presente em um amplo espectro de tumores

conhecidos como hamartomas (GREEN, JOHNSON e YATES, 1994); gene ou genes

envolvidos na gênese do câncer de ovário e síndrome do carcinoma basocelular nevóide

familial (síndrome de Gorlin) (DEVLIN et al., 1996); carcinoma de células transicionais da

bexiga; o gene do receptor alfa X retinóide (JONES et al., 1993); o oncogene VAV-2

�+(16.(� HW� DO��� ������� JHQH� GR� UHFHSWRU��� GR� IDWRU� �� WUDQVIRUPDGRU� GR� FUHVFLPHQWR
(TGFBR1) (JOHNSON et al., 1995), que é um receptor para ativina A. Entretanto, na região

vizinha, 9q33, está localizado o gene envolvido na síntese das enzimas esteroidogênicas

(TAKETO et al. 1995), que é conhecido como SF-1 (RICE et al., 1991;  MOROHASHI et

al., 1993; PARKER et al., 2002). Juntas, as regiões 9q33 e 9q34 contêm 26 milhões de pares

de bases. A sensibilidade da HGC é limitada para alterações menores que 5 a 10 megabases.

Alterações afetando regiões menores que essas somente são detectáveis no caso de

amplificações de alto grau (em geral amplificações de 5 a 10 vezes 1 Mb) (FOROZAN et al.,

1997).  Portanto, conquanto a leitura da amplificação tenha sido feita para 9q34, a região 9q33

pode estar aí representada, em função da falta de resolução do método.

É difícil conhecer as conseqüências funcionais de ganhos ou perdas de

cópias únicas de regiões do genoma, pois freqüentemente se estendem por

dezenas a centenas de megabases e podem afetar centenas a milhares de genes.

Numerosas associações entre anormalidades genômicas e comportamento

clínico têm sido estabelecidas. A associação de amplificação do ERBB2 com

redução da sobrevida de indivíduos com câncer de mama é um exemplo.

Amplificação do MYCN com Nb metastático em crianças é um forte indicador

prognóstico negativo (SEEGER et al., 1985). WEISS et al. (1997)

demonstraram, em modelo transgênico, que o aumento do número de cópias do

gene MYCN pode contribuir para a gênese do neuroblastoma, e de fato iniciar a

seqüência de eventos que desenvolvem este tumor no camundongo.

Torna-se assim atraente a idéia de que o gene amplificado em 9q34 tenha

atividade oncogênica e SF-1, pelo seu papel na esteroidogênese, proliferação
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adrenal e interação com outros fatores de transcrição, é um forte candidato para

desempenhar um papel na promoção e progressão do TCA.

Da revisão apresentada, pode-se extrair a seguinte formulação de hipótese

sobre a iniciação e progressão dos TCAs nas crianças do Paraná e São Paulo. O

principal fator, que representa predisposição genética ao desenvolvimento de TCA, é

a mutação TP53 R337H. Como essa mutação ocorre em um gene supressor de tumor,

envolvido na gênese de muitos tumores, o p53 pode ser o principal fator de iniciação

dos TCAs, já que está presente em 97% dos tumores estudados (RIBEIRO et al.,

2001). De acordo com a teoria do fenótipo mutador, mutações que ocorrem nos

genes que controlam a fidelidade da replicação do DNA podem alterar os produtos

que funcionam para manter a seqüência de DNA normal da célula, criando-se

instabilidade genômica, de tal forma que a célula perde o controle de processos como

segregação cromossômica, supervisão de danos ao DNA e resposta celular (em geral,

apoptose). Como resultado dessas mutações, podem ser encontradas mutações de

ponto, instabilidade de microssatélite e LOH, esta última já detectada nos TCAs de

crianças. Em conseqüência da mutação TP53 R337H, outras alterações podem se

instalar, entre elas, a amplificação de 9q34, cujo mecanismo de origem ainda é

desconhecido, e que leva à instabilidade cromossômica (LENGAUER, KINZLER e

VOGELSTEIN, 1998). A diversidade de funções exercidas pelos produtos dos genes

supressores de tumor, tanto em nível nuclear, quanto citoplasmático, pode

desestabilizar completamente o genoma, produzindo desequilíbrios quantitativos na

expressão de outros genes com papéis relevantes na proliferação celular, cujos

efeitos são dependentes do seu número de cópias. E, por fim, a proposta de múltiplos

passos feita para o desenvolvimento de câncer de cólon (VOGELSTEIN e

KINZLER, 1993) pode ser aplicada por analogia aos TCAs, salientando-se que a

seqüência de eventos não precisa estar necessariamente representada numa única

célula pesquisada. Tais eventos não são, na sua totalidade, obrigatoriamente

permanentes, porém, embora transitórios, podem desencadear alterações que levam

definitivamente à expressão do potencial maligno das células.
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS

3.1 CASUÍSTICA

3.1.1 Revisão de Registros e Confirmação de Óbitos por TCA (grupo 1A) e

Neuroblastoma (grupo 1B)

Retrospectivamente, foram analisadas todas as declarações de óbitos de

crianças abaixo de 15 anos de idade, do período de 1998 a 2003. O projeto foi

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, HC-UFPR (Anexo 1).

Não houve utilização de termo de consentimento esclarecido por se tratar de um

estudo com dados indiretos e porque a procura dos familiares, para solicitação da

autorização, poderia causar agravo emocional.

Foram selecionadas as declarações de óbito catalogadas pela Classificação

Internacional de Doenças (CID) C-74, que inclui em seus sub-itens a C74.0 (córtex da

supra-renal), a C74.1 (medula da supra-renal) e a C74.9 (glândula supra-renal, não

especificada). Os dados foram cedidos pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM)

que, desde 1997, foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, para registro de declarações

de óbito, na forma de notificação obrigatória. Este registro é feito a partir das declarações

de óbitos do Estado do Paraná, sob a coordenação do Centro de Informação e Diagnóstico

de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Foram analisadas as declarações

referentes apenas à região metropolitana de Curitiba, que inclui 26 municípios e uma

população de 2.768.394 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,

censo demográfico 2000). Os municípios que compõem a região metropolitana de

Curitiba são: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova,

Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul,

Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulisses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa,

Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, São José

dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná. As declarações contêm o local de
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nascimento do indivíduo, local de residência e de óbito. A distribuição quanto aos locais

de origem se baseou no endereço de residência das crianças.

A população utilizada para o cálculo da taxa de mortalidade foi a referente ao

ano 2000, obtida do DATASUS/MS (Departamento de Informação e Informática do

Sistema Único de Saúde/Ministério da Saúde - Censo Demográfico). Essa data foi

selecionada por ser um dos anos situados no meio do período estudado, o que supõe

não sofrer variações bruscas dos dados demográficos, por fatores esporádicos de

migração ou epidemias. O diagnóstico de tumor de adrenal (TCA e neuroblastoma) foi

investigado mediante contato telefônico com o médico que atendeu o paciente no

momento do óbito ou com os oncologistas pediátricos, nos casos em que esse evento

ocorreu nos hospitais que dispõem de serviços de oncologia. Cópias dos exames

anátomo-patológicos foram obtidas em todos os casos.

Quando os médicos confirmaram o diagnóstico de neuroblastoma, foi

solicitado informar qual a localização primária do tumor, se abdominal ou não e,

quando abdominal, se originário da adrenal ou de gânglios pára-vertebrais; os médicos

consultaram os prontuários e retornaram as informações, com base em laudos

histopatológicos.

3.1.2 Seleção da Amostra para Análise de SF-1 e DAX-1 (grupos 2A, 2B e 2C)

Amostras de TCAs de 27 crianças foram utilizadas para análise por

hibridização in situ fluorescente (FISH) (grupo 2A,  n=9, correspondendo aos tumores

dos pacientes 1 a 9), por FISH e Western-blot para SF-1 (grupo 2B, n=10,

correspondendo aos tumores dos pacientes 10 a 19), ou por microarranjo e Western-

blot para DAX-1 (grupo 2C, n=14, correspondendo aos tumores dos pacientes 10, 11,

14, 15, 16 e 20 a 27). Tecidos de 19 tumores primários e 8 recidivados (pacientes 2, 3,

14, 18, 19, 22, 23 e 27)  foram utilizados. Esta pesquisa foi avaliada em projeto

aprovado pelo Comitês de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, do HC-UFPR e do

Hospital Erasto Gaertner, da Liga Paranaense de Combate ao Câncer (HEG-LPCC)

(anexos 2 e 3). Os termos de consentimento livre e esclarecido, elaborados segundo a

resolução 196/96 do Ministério da Saúde, foram assinados por um dos pais de cada
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paciente com TCA e/ou glândula adrenal normal, utilizada para controle.

As amostras de tumores foram obtidas de duas formas: dos descartes das salas

de cirurgia do HC-UFPR e do HEG-LPCC, e conservadas a –80 ºC ou em blocos de

parafina arquivados e cedidos pelos Serviços de Anatomia Patológica do HC-UFPR E

HEG-LPCC. As amostras de tumores congeladas foram mantidas no banco de tumores

do Centro de Genética Molecular e Pesquisa do Câncer em Crianças (CEGEMPAC).

A seleção do tecido tumoral foi feita escolhendo-se áreas de tumor macroscopicamente

viável, evitando-se áreas necrosadas ou císticas.

Amostras de três adrenais normais foram obtidas por ocasião de cirurgia para

tumor de Wilms, de três meninos, nos quais a referida glândula seria retirada para

conseguir ressecção total do tumor.

3.1.2.1 Características dos pacientes (grupos 2A, 2B e 2C)

De acordo com os sinais ou sintomas, os pacientes foram classificados em uma

das quatro formas clínicas apresentadas abaixo (JOB, 1980; NEW et al., 1990):

a) Síndrome de Cushing, quando apresentasse os sinais: obesidade centrípeta,

fascies de “lua cheia”, giba, pletora, retardo do crescimento, hipertensão arterial,

hipotrofia muscular, acne e/ou abdome proeminente.

b) Forma com síndrome virilizante: apresentando, no caso de meninas,

clitorimegalia, pubarca precoce e/ou hirsutismo, voz grave, hipertrofia muscular,

crescimento acelerado e acne; e nos meninos, pseudo-puberdade precoce, com os

típicos sinais de aumento da pilificação pubiana, aumento de tamanho do pênis,

sem aumento concomitante do tamanho testicular, crescimento acelerado,

hipertrofia muscular.

c) Forma mista: quando ocorresse uma combinação de sinais clínicos de virilização

e síndrome de Cushing; considerou-se também como forma mista a associação

de síndrome de Cushing e hiperaldosteronismo.
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d) Forma não-funcionante: na ausência de manifestações clínicas e/ou laboratoriais

de aumento de produção hormonal adrenocortical.

Das 27 crianças, 19 eram do sexo feminino e 8, do sexo masculino. A idade

dos pacientes variou de 9 a 152 meses, com média de 47 + 42 meses, e mediana de 32

meses. Dezesseis pacientes apresentavam a forma clínica virilizante, dez pacientes, a

forma virilizante associada com síndrome de Cushing e uma paciente apresentava

hiperaldosteronismo e síndrome de Cushing. Vinte e seis pacientes foram referidos à

Unidade de Endocrinologia Pediátrica do HC-UFPR. Tumor de um paciente foi obtido

do Serviço da Dra. Maria José Mastellaro (Clínica CLEMED, Jundiaí, SP).

Os tumores foram classificados como adenomas (tumores benignos) ou

carcinomas (tumores malignos) de acordo com critérios histopatológicos

convencionais, como descrito previamente (WEISS, 1984), e modificados por WEISS,

MEDEIROS e VICKERY (1989) (Quadro 4).

Quadro 4 - PARÂMETROS MORFOLÓGICOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA
MALIGNIDADE OU BENIGNIDADE DE TUMORES ADRENOCORTICAIS

1. Grau nuclear III/IV de acordo com critério de FUHRMAN, LASKY e
LIMAS (1982).

2. Índice mitótico Acima de 5 mitoses por 50 campos de grande aumento.
3. Mitoses atípicas Distribuição anormal de cromossomos ou número

excessivo de fusos mitóticos.
4. Citoplasma As células claras representam 25% ou menos do tumor.
5. Arquitetura do tumor Difusa se mais de 1/3 do tumor é composto por camadas

de células sem um padrão definido.
6. Necrose Presente se ocorre ao menos em ninhos confluentes de

células.
7. Invasão de estruturas venosas Invasão inequívoca de vasos endoteliais com músculos

lisos como componentes da parede.
8. Invasão de estruturas sinusoidais Invasão inequívoca de vasos endoteliais sem estrutura de

suporte.
9. Invasão da cápsula do tumor Presente se ninhos ou cordões do tumor se estendem

dentro ou através da cápsula com reação correspondente
do estroma.

FONTE: WEISS (1984), MODIFICADO POR WEISS, L.M.; MEDEIROS, L.J., VICKERY, A.L.
Pathologic features of prognostic significance in adrenocortical carcinoma. Am. J. Surg.
Pathol., v. 13, n.  3, p. 202-206, 1989.
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NOTA: Presença de 2 caracteres: TUMOR BENIGNO (adenoma); presença de 3 ou mais caracteres:

TUMOR MALIGNO (carcinoma)

Os carcinomas foram classificados em estádios de acordo com o sistema

proposto por RIBEIRO et al. (1990, Quadro 5). A classificação em estádios não se

aplicou para adenomas.

QUADRO   5 - ESTADIAMENTO DOS TCAs

Estádio Descrição
I Tumor removido completamente, ausência de metástases, volume do tumor

menor que 200cm³ e níveis hormonais normais até 2 semanas após a cirurgia;

II
Tumor residual microscópico ou tumor maior que 200cm³ ou persistência de
níveis anormais de hormônios adrenais por mais de 2 semanas após a cirurgia
ou spillage do tumor durante a cirurgia, ou tumor recidivante;

III Tumor residual macroscopicamente visível ou tumor inoperável;
IV Doença metastática.

FONTE: RIBEIRO et al. Adrenocortical carcinoma in children: a study of 40 cases. J. Clin.
Oncol., v. 8, n.  1, p. 67-74, 1990.

NOTAS: spillage é definido como (1) ruptura da cápsula do tumor durante a cirurgia ou (2)
exposição de trombo vascular tumoral durante a cirurgia.

Como a avaliação foi feita retrospectivamente, com base nos dados

registrados nos prontuários, não houve uniformidade nas técnicas de dosagens

hormonais realizadas, pelo laboratório de Medicina Nuclear do HC-UFPR, no

período estudado.  A unidade de determinação de cortisol foi descrita em �J�GO�
Como vários métodos foram utilizados para a determinação de sulfato de

deidroepiandrosterona, optou-se por apresentar os resultados em número de

vezes o valor normal para cada método.

Sete tumores foram classificados como adenomas e 20 como carcinomas.

A distribuição dos carcinomas quanto ao estadiamento foi a seguinte: 7 em

estádio I, 9 em estádio II, 3 em estádio III e 1 em estádio IV. Essas
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características, bem como os dados clínicos e laboratoriais foram coletados dos

prontuários da Unidade de Endocrinologia Pediátrica e encontram-se resumidos

nas tabelas 4 e 5.
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TABELA 4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E LABORATORIAIS DOS PACIENTES

COM TCA (PARTE 1)

NOTA: NR - Não realizada antes da cirurgia; F – feminino; M – masculino; Ad – adenoma; Ca –
carcinoma; V - vivo; O – óbito; NV – não verificado.

NÚMERO SEXO IDADE
(MESES) HISTOLOGIA ESTÁDIO

VOLUME
DO

TUMOR
(CM³)

SITUAÇÃO
ATUAL

CORTISOL
PLASMÁTICO

(UG/DL)

DHEA-S
PLASMÁTICO
(Nº VEZES O

NORMAL)

1 F 9,5 Ca I 27 V NR NR
2 F 9 Ca I 25 O 21,14 25
3 F 82 Ca III 650 O NR NR
4 M 23 Ca I 25 V 16,2 NR
5 M 13 Ca II 380 V 47,68 9
6 F 17 Ca I 26 V 14,1 3
7 F 27 Ad NA 48 V 18,84 NR
8 M 35 Ad NA 16 V 9,83 NR
9 F 68 Ad NA 5 V NR NR

10 F 139 Ad NA 90 V 19,6 9
11 F 43 Ad NA 21 V 10,8 17
12 F 11 Ad NA 24 V 10,9 14
13 F 52 Ca II 1800 O 25,4 >3
14 M 110 Ca II 968 O 51,5 10
15 M 21 Ca I 61 V 10,1 2
16 M 25 Ca I 108 V 23,5 NR
17 F 39 Ca III 1450 O 13,5 NR
18 M 72 Ca III 196 O 23,9 NR
19 F 130 Ca II 924 V 21,5 2
20 F 32 Ad NA 20 V 10,2 1
21 F 9 Ca II 527 V 43,3 29
22 F 20 Ca II 338 V 24,8 >3
23 F 59 Ca II 384 O 12,4 5
24 M 50 Ca II NV V 50,9 NR
25 F 9 Ca II 450 V 32,2 44
26 F 18 Ca I 120 V 11 >3
27 F 152 Ca IV 369 O 31,3 1
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TABELA  5  - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E LABORATORIAIS DOS PACIENTES COM TCA (PARTE 2)

NÚMERO FORMA
CLÍNICA

PILIFICAÇÃO
PUBIANA
(TANNER)*

ACNE VOZ
GRAVE

CLITORIS /
PÊNIS  

N FASCIES
“LUA
CHEIA”

HIPEREMIA
MALAR

GIBA
TORÁCICA

OBESIDADE

CENTRÍPETA
ESTRIAS IRRITABILIDADE OLEOSIDADE HAS

1 Vir+C 2 + - + + + + - - + - -

2 Vir 3 + - + - - - - - + - -

3 Vir+C 4 + - + + + + + - + - +

4 Vir+C 1 - - + + + - + - - - +

5 Vir+C 1 + - - + + - - - + - +

6 Vir 3 + - + - - - - - + - -

7 Vir 4 + + + - - - - - + - -

8 Vir 2 + - + - - - - - + - -

9 Vir 3 + - - - - - - - - - -

10 Vir 5 + + + - - - - - - - -

11 Vir 4 + + + - - - - - - - -

12 Vir 3 - - + - - - - - - - +

13 Vir 3 + - + - + - - - - - -

14 Vir+C 5 - - + + - - - + - - +

15 Vir 3 + + + - - - - - + + +

16 Vir+C 3 + + + + + + - + + + +

17 Vir 3 + - + - - - - - - - -

18 Vir 1 - - + - - - - - - - -

19 Vir+C 3 + + + + + - + - - - -

20 Vir 2 + - + - - - - - + + -

21 Vir+C 3 + - + + - - - - + + +

22 Vir 3 - + + - - - - - + - -

23 Vir 2 + - + - - - - - - - +

24 Vir+C 3 + + - - - - - + - +

25 Vir+C 3 + + + + - - - - - + +

26 Vir 2 + - + - - - - - + - -

27 C+HIP 4 - - - + - - - - - - +

NOTAS: Vir - Síndrome virilizante; C - Síndrome de Cushing; HIP - Hiperaldosteronismo; HAS - Hipertensão arterial; * grau de pilificação pubiana de
acordo com Tanner (P1 a P5) (MARSHALL & TANNER, 1969 e 1970); + = presente; - = ausente.
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3.2 MÉTODOS

3.2.1 Cálculo do coeficiente de mortalidade e da incidência de TCA

O coeficiente de mortalidade, padronizado por idade, foi calculado pelo

método direto, usando a população padrão mundial para grupos etários abaixo de 15

anos (WATERHOUSE et al., 1982) (Tabela 6). Para cálculo do coeficiente de

mortalidade padronizado por idade, foi usada a fórmula 1.

TABELA 6 - COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO PADRÃO MUNDIAL ABAIXO DE 15 ANOS

FÓRMULA 1 –   CÁLCULO DO COEFICIENTE DE MORTALIDADE
PADRONIZADO POR IDADE.

FONTE: WATERHOUSE et al., 1982.

O intervalo de confiança foi calculado pelo programa epitable do EPI-INFO

versão 6.4.

O cálculo da incidência de TCA por milhão de crianças abaixo de 15 anos de

Idade
(anos)

População padrão
mundial

Coeficiente
específico
por idade

0  2.400 ro

1  -  4  9.600 r1

5  -  9 10.000 r2

10 - 14   9.000 r3

0 - 14 31.000  

Coeficiente padronizado por idade =
[(r0 x 2,4) + (r1 x 9,6) + (r2 x 10) + (r3 x 9)] / 31

  FONTE: WATERHOUSE et al., 1982.
  NOTA:    r0 , r1 , r2  e  r3  são coeficientes específicos para idade.
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idade foi indiretamente calculado através da fórmula 2.

Incidência = CM x S / L + CM (por milhão de crianças abaixo de 15 anos de idade)

3.2.2 Hibridização in situ Fluorescente (FISH)

A hibridização in situ fluorescente é um método que permite a visualização de

seqüências específicas de ácidos nucléicos, em células individuais, em cromossomos

metafásicos ou núcleos interfásicos (PINKEL, STRAUME e GRAY, 1986). O

aumento do número de cópias dos genes é facilmente observado com FISH,

constituindo um dos grandes impactos na detecção e diagnóstico de neoplasias

malignas humanas (GOZZETTI e BEAU, 2000).

3.2.2.1 Preparação das amostras para identificação de seqüências de ácidos nucléicos

por meio de FISH

Todos os experimentos de FISH foram realizados no laboratório do Centro de

Genética Humana e Molecular, Universidade de Georgetown, EUA, sob orientação do

Dr. BASSEM HADDAD.

Para cada tumor, um corte de tecido de 4 µm foi corado com hematoxilina e

eosina e histologicamente examinado para confirmar a presença de tecido tumoral; um

corte consecutivo em parafina foi avaliado por FISH usando a sonda de SF-1.

Cortes de 4 µm dos tumores foram feitos dos blocos de parafina e montados em

lâminas. A parafina dos tecidos foi removida através de imersão em solução de xileno, e

depois reidratados com concentrações decrescentes de etanol. O material foi processado

FÓRMULA 2 – CÁLCULO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DA MORTALIDADE,
SOBREVIDA E LETALIDADE

NOTA : CM = coeficiente de mortalidade padronizado por idade; S = percentual de sobrevida
(55%) ; L = percentual de letalidade (45%). O percentual de sobrevida global em 5 anos,
igual a 55%, foi baseado no relato do IPACTR, onde 60% de casos registrados são do sul
do Brasil (MICHALKIEWICZ et al., 2004).
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de acordo com o protocolo de BLANCATO e HADDAD (2000).  Resumindo, após

secagem, os cortes foram digeridos em solução ácida, preparada na seguinte

proporção: 49,5 ml de água destilada, 0,5 ml de ácido clorídrico (1N) e 250 µl de

pepsina a 10%, a 37º C, por 3 horas e 30 minutos. O material digerido foi então

desidratado em uma série etanólica de 70, 90 e 100%, por 3 minutos em cada etapa.

Após a secagem das lâminas, as proteínas contidas no tecido tumoral foram

desnaturadas em solução de formamida a 70%/salina-citrato de sódio (2xSSC) a 80º

C, por 4 minutos.

3.2.2.2 Preparação das sondas e hibridização

O DNA do clone genômico BAC RP11-91G7 (BACPAC Resources, Oakland,

CA), contendo um fragmento do cromossomo humano 9q33-q34, que contém o gene SF-1,

foi purificado usando o Qiagen Large Construct Kit e a caracterização preliminar do gene

SF-1 foi realizada usando primers específicos para o gene e seqüenciamento

automatizado fluorescente do DNA. A análise confirmou a localização

cromossômica correta do clone BAC no cromossomo 9q34. Usando o processo de

nick translation (FEINBERG e VOLGESTEIN, 1983), a sonda de DNA foi

marcada com biotina-16-dUTP (Boehringer Mannheim Corporation ou Roche,

EUA) e hibridizada, a 37 ºC por uma noite, aos cortes de tecido desnaturados. Os

cortes foram então lavados três vezes em formamida/SSC 2x (1:1) a 42ºC, e três

vezes em SSC 1x a 42ºC. O DNA marcado com biotina foi detectado usando

avidina-fluoresceína (FITC) (Vector Laboratories, Burlingame, CA). O núcleo foi

contra-corado com 4,6-diamino-2-fenilindol (DAPI) e embebido em agente anti-

descoloração. O mapeamento do clone BAC, a eficiência da hibridização da sonda

FISH, tanto quanto o número de sinais FISH detectados no núcleo diplóide normal

em interfase, foram avaliados nos linfócitos normais, de acordo com o protocolo de

mapeamento padrão de FISH (HADDAD et al., 1998). Foram confirmadas a

localização cromossômica correta da sonda no cromossomo 9q33.3 e a presença de

dois sinais por núcleo diplóide em 98% dos 200 núcleos em interfase contados.
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3.2.2.3 Microscopia fluorescente e análise

Um mínimo de 50 núcleos interfásicos, com sinais de hibridização

definidos, foram visualmente contados e classificados por dois observadores

independentes, usando um microscópio fluorescente Leica DMRBE, equipado

com filtros ópticos fluorocromo específicos TR1, TR2 (Chroma Technology,

Brattleboro, VT). Somente núcleos bem visíveis, únicos e não superpostos

foram avaliados. Núcleos nas áreas de cortes teciduais com alta interferência

de sinal, ou com sinais de hibridização fracos ou inconsistentes, tanto quanto

aqueles de agrupamento de células que pudessem causar ambigüidade na

interpretação dos resultados, não foram contados.

Foram considerados tumores com amplificação de SF-1 aqueles nos

quais houve 4 ou mais cópias deste gene em pelo menos 30 % das 50 células

pesquisadas.

3.2.3 Técnica de Western Blot para Avaliação da Expressão Protéica de DAX-1 e SF-1

Para avaliar a expressão protéica de SF-1 e DAX-1, foi utilizada a

técnica de western-blot, com eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE) e

dodecil de sulfato de sódio (SDS), seguida de eletrotransferência para

membranas de difluoreto de polivinilideno (PVDF), baseada no método

descrito por TOWBIN, STAEHELIN e GORDON (1979).

O método da eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil de

sulfato de sódio (SDS-PAGE) baseia-se na migração de proteínas dependente

apenas do seu peso molecular; o SDS, detergente carregado negativamente, se

liga às regiões hidrofóbicas das proteínas, dando origem a longas cadeias

polipeptídicas, com a neutralização da carga intrínseca da proteína

(LAEMMLI, 1970), principalmente na presença de ��PHUFDSWRHWDQRO�� TXH
quebra as pontes dissulfídricas.
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3.2.3.1 Preparação das amostras

Para preparar as amostras de tecido tumoral e das três glândulas adrenais

normais, mantidas a -85º C até o dia do uso, utilizou-se o tampão Laemmli, contendo

tris (30 g/l), glicina (144 g/l) e SDS (10 g/l), com inibidor de protease. Este tampão foi

preparado no momento do uso e deixado em banho-maria a 100ºC por,

aproximadamente, 30 minutos antes de ser acrescentado às amostras. Essas foram

então maceradas exaustivamente, transferidas para tubos Eppendorf e fervidas por 5

minutos. Após esse procedimento, as amostras foram fracionadas em alíquotas, para

congelamento ou ensaio de eletroforese.

3.2.3.2 Eletroforese

As amostras foram dissolvidas em tampão Laemmli (5 µl/amostra) e aplicadas no

gel de acrilamida/bisacrilamida. Variações nas concentrações de acrilamida e bisacrilamida

permitem obter malhas de diferentes tamanhos, pela polimerização. O gel de resolução foi

então submetido a uma corrente constante de 200V, durante 45 minutos. As bandas

protéicas foram reveladas com azul de Coomassie, por 30 segundos e as quantidades de

proteínas comparadas, visualmente, para então se proceder à eletroforese definitiva.

Foi então repetido o procedimento de eletroforese, com as quantidades de

proteína igualadas entre si e a utilização de um marcador de peso molecular para

determinar a posição da proteína de interesse no gel de poliacrilamida.

3.2.3.3 Transferência das proteínas para membrana de PVDF

Os fragmentos de gel de poliacrilamida permaneceram mergulhados em tampão de

transferência, por 20 minutos, a fim de evitar alterações no tamanho do gel e de remover os

excessos de sais e detergentes do tampão de corrida.  As membranas de PVDF foram

recortadas no tamanho do gel e colocadas em tampão de transferência por 10 minutos. Em

seguida, géis e membranas, dispostos em sanduíches, foram colocados no equipamento de

transferência como recomenda o manual do fabricante (Bio-RAD, CA, EUA). A
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transferência foi feita a 250 mA, 125V, durante uma hora, sobre agitador magnético.

3.2.3.4 Incubação das membranas de PVDF com anticorpos

Após a transferência, as membranas foram coradas com solução de vermelho

de Ponceau, corante específico de proteínas, a fim de se verificar se a

eletrotransferência ocorreu adequadamente.

As membranas foram então incubadas em solução de PBS com 5% de

leite em pó desnatado, durante duas horas à temperatura ambiente, para

bloquear os sítios de ligação inespecífica. Em seguida, as membranas foram

incubadas com o anticorpo primário, em diluição 1:1000, durante toda a noite,

a 4°C, em agitação suave, constante. Para as mesmas amostras, foram

preparadas três membranas simultaneamente, para detecção de SF-1, ��WXEXOLQD
e DAX-1, respectivamente. As membranas foram incubadas com os anticorpos

primários: monoclonal de camundongo dirigido contra o peptídeo

correspondente aos resíduos 135 a 166 da proteína DAX-1 humana (Chemicon

GAB264, Jackson Immunoresearch), cujo peso molecular é de 50 kDa;

PRQRFORQDO� DQWL� ��WXEXOLQD� �&KHPLFRQ�� 7HPHFXOD�� &$�� SURWH ína humana de

caráter constitutivo, de peso molecular igual a 50 kDa; anticorpo policlonal de

coelho anti-AD4BP/SF-1 (cedido gentilmente pelo Dr. K. Morohashi), dirigido

contra o domínio de ligação de SF-1 ao DNA, cujo peso molecular é 53 kDa.

2V�DQWLFRUSRV�DQWL�� ��WXEXOLQD�H�DQWL�'$;���IRUDP�FHGLGRV�JHQWLOPHQWH�SHORV
Dr. ENZO LALLI e PAOLO SASSONE-CORSI, do Institut de Génétique et

Biologie Moléculaire et Cellulaire, de Illkirch, França.

Pela manhã, as membranas foram lavadas em solução de bloqueio (três

vezes de 10 minutos cada) e incubadas com o anticorpo secundário conjugado

a horseradish peroxidase a uma diluição 1:5000, durante uma hora, em

temperatura ambiente.

A seguir, as membranas foram novamente lavadas em solução de

bloqueio (três vezes de 10 minutos cada) e em solução de lavagem (0,05%

Tween-20 em PBS), por 10 minutos. Todas as lavagens foram executadas sob
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agitação constante.

3.2.3.5 Revelação e quantificação das proteínas pesquisadas

Após a última lavagem, as membranas foram transferidas para PBS e

transportadas para a sala de revelação, onde foram incubadas com solução

quimioluminescente (Super Signal® West Pico Chemiluminescent Substrate

Pierce kit prod. 34080) por cinco minutos, como recomenda o fabricante.

Imediatamente depois, as membranas foram enroladas em acetato de celulose e

montadas em placa de vidro fixada no écran.  Finalmente, filmes KODAK foram

colocados sobre as membranas e foram expostos ao RX durantes vários tempos

(1 a 60 minutos), dependendo da intensidade de sinal obtido. A imagem obtida

foi transferida mediante scanner para o programa de computador ImageJ que

quantifica a expressão protéica por densitometria óptica, para  SF-1 e DAX-1,

em relação à ��WXEXOLQD�� FRPSDUDGDV� D� VHJXLU� FRP� R� YDORU� REWLGR� SDUD� DV
adrenais normais.

3.2.4 Quantificação de Transcritos de DAX-1 pela Técnica de Microarranjo

3.2.4.1 Extração e preparação de RNA total

RNA total foi extraído de 50 a 100mg de cada amostra de TCA ou córtex

adrenal normal de crianças, usando o kit Qiagen RNAeasy RNA Midi-Prep®

(Valencia, CA). As amostras dos tumores foram preparadas em sala com

temperatura ambiente de 4ºC, e cortadas em finas camadas usando uma lâmina

estéril. Foram então homogeneizadas com uma agulha de calibre 18 ou 19,

adaptada a uma seringa de 3 ml, em tampão RLT contendo �±PHUFDSWRHWDQRO�HP
diluição 1:100. O RNA total foi então isolado, utilizando-se o “protocolo para

tecidos animais” do manual do fabricante e eluído com 300�O�GH� água livre de

RNAse. RNA total foi concentrado mediante precipitação com etanol.
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3.2.4.2 Microarranjo para DAX-1

O GeneChip® U133A 2.0 do genoma humano foi usado para analisar a

expressão gênica. A análise do ensaio  de microarranjo foi feita pelo Centro Hartwell

de Bio-informática do St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis, Tenessee,

EUA, de acordo com o manual técnico GeneChip® proposto  para análise de

expressão gênica fornecido pela Affymetrix, Inc. (Santa Clara, CA).

3.2.5 Análise Estatística

Todos os dados coletados foram digitados em planilha (Microsoft Excel®) e

posteriormente exportados para o programa Statistica®.

Para a análise dos dados, considerando a classificação dos casos em três grupos,

foram aplicados testes não paramétricos tratando assim as possíveis diferenças de

variância decorrentes do tamanho da amostra. Desta forma, para estudar a diferença entre

as medianas encontradas para as variáveis contínuas estudadas, foi aplicado o teste de

Mann-Whitney, considerando um nível mínimo de significância de 5%.

A análise de correlação de Pearson foi realizada buscando estabelecer

tendências de associação entre as variáveis contínuas estudadas, considerando também

a restrição de significância determinada pelo tamanho da amostra.

3.2.6 Normas para Apresentação

 A elaboração do presente documento seguiu as “Normas para Apresentação de

Documentos Científicos” da Universidade Federal do Paraná, publicadas pela Editora

UFPR, no ano de 2002, em Curitiba, sob a coordenação de Marildes Rocio Artigas

Santos.
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4 RESULTADOS

4.1 RESULTADOS EPIDEMIOLÓGICOS

4.1.1 Taxa de Mortalidade por TCA abaixo de 15 Anos de Idade, na Região

Metropolitana de Curitiba (RMC)

No período de 1998 a 2003, foram registrados, na RMC, 8 óbitos por TCA,

sendo cinco na faixa etária de cinco a nove anos e três na faixa de 10 a 14 anos. A taxa

de mortalidade por TCA padronizada por idade, para a região metropolitana de

Curitiba foi de 1,6 por milhão de crianças com idade inferior a 15 anos (Tabela 7).

TABELA 7 - TAXA DE MORTALIDADE POR TCA, POR MILHÃO DE HABITANTES

COM IDADE ABAIXO DE 15 ANOS, PERÍODO DE 1998 a 2003, NA RMC

NOTAS: RMC – região metropolitana de Curitiba; TMB – taxa de mortalidade bruta;
*intervalo de confiança = 1,3 a 1,9;  NA = não se aplica

4.1.2 Taxa de Mortalidade por Nb em Pacientes com Idade Inferior a 15 Anos, na

RMC

No mesmo período (1998-2003), foram registrados 10 óbitos por

neuroblastoma com origem na glândula adrenal. Quando foram a óbito, cinco pacientes

tinham menos de quatro anos, quatro tinham de cinco a nove anos e um, mais de 10

FAIXA
ETÁRIA

POPULAÇÃO
DA RMC, ANO

2000

Nº DE ÓBITO
NO PERÍODO

1998-2003

TAXA DE
MORTALIDADE
PADRONIZADA

POR IDADE

TMB POR
MILHÃO

INTERVALO
DE

CONFIANÇA
PARA TMB

0-4 257617 - NA -

5-9 255794 5 NA 3,2 2,6-4,0

10-14 255615 3 NA 2,0 0,7-4,9

TOTAL 769026 8 1,6* 1,7 1,4-2,1
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anos. Foram também obtidas declarações de óbito por Nb de origem extra-adrenal

(Tabela 8).

A taxa de mortalidade padronizada por idade para o Nb adrenal foi de 2,0 por

milhão de crianças com idade inferior a 15 anos (Tabela 9).

TABELA 8 - CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS REFERENTES AOS ÓBITOS
POR Nb

IDENTIFICAÇÃO ANO DE
ÓBITO SEXO

IDADE
(ANOS)

POR
OCASIÃO
DO ÓBITO

LOCAL DE
RESIDÊNCIA

ORIGEM
ANATÔMICA
DO TUMOR

1Mt 1998 F 4 Curitiba Adrenal
2Mt 1999 F 5 Curitiba Adrenal
3Mt 2000 M 2 Curitiba Adrenal
4Mt 2000 F 7 Curitiba Adrenal
5Mt 2001 F 4 Curitiba Mediastino
6Mt 2001 M 4 Colombo Adrenal
7Mt 2002 M 1 Curitiba Adrenal
8Mt 2002 M 5 Almirante Tamandaré Adrenal
9Mt 2002 M 5 Campo Magro Adrenal

10Mt 2002 F 10 Colombo Adrenal
11Mt 2003 M 9 Curitiba Pára-vertebral
12Mt 2003 F 4 Araucária Adrenal
13Mt 2003 F 4 Curitiba Pára-vertebral

NOTAS: Mt = mortalidade; M = sexo masculino; F = sexo feminino.

TABELA 9 - TAXA DE MORTALIDADE POR Nb DE ORIGEM ADRENAL, POR MILHÃO

DE HABITANTES COM IDADE ABAIXO DE 15 ANOS, NA RMC

(1998-2003)

FAIXA
ETÁRIA

POPULAÇÃO
DA RMC, ANO

2000

Nº DE
ÓBITOS NO
PERÍODO
1998-2003

TAXA DE
MORTALIDADE
PADRONIZADA

POR IDADE

TMB POR
MILHÃO

INTERVALO
DE

CONFIANÇA
PARA TMB

0-4 257617 5 NA 3,2 2,6-4,0

5-9 255794 4 NA 2,6 2,0-3,3

10-14 255615 1 NA 0,7 0.4-1,1

TOTAL 769026 10 2,0* 2,2 1,9-2,5

NOTA: RMC – região metropolitana de Curitiba; TMB – taxa de mortalidade bruta;
 * intervalo de confiança = 1,7 a 2,3.
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4.1.3  Relação entre Taxas de Mortalidade por TCA e por Nb

A relação entre os óbitos por Nb e os óbitos por TCA foi 10/8 (1,25), e entre

as taxas de mortalidade padronizadas por idade foi de 2,0/1,6, ou seja, 1,25.

4.1.4  Estimativa da Incidência de TCA em Crianças com Idade Inferior a 15 Anos.

A estimativa da incidência de TCA em crianças com menos de 15 anos

de idade foi feita com base na taxa de mortalidade encontrada neste estudo e nos

dados de sobrevida publicados previamente. A sobrevida global para pacientes

com TCA é de cerca de 55%, como referido em estudo retrospectivo do

IPACTR, que apresentou 254 casos de TCA, incluindo os do Paraná

(MICHALKIEWICZ et al., 2004). A incidência de TCA pode ser estimada como

sendo aproximadamente o dobro da taxa de mortalidade (1,6 por milhão de

crianças abaixo de 15 anos de idade), ou seja, em torno de 3,5 casos por milhão

de crianças abaixo de 15 anos.

4.2     AMPLIFICAÇÃO DO GENE SF-1 NOS TCAs

4.2.1  Número de Cópias do Gene SF-1 no Grupo 2A de TCAs

Foi considerada amplificação de SF-1 a existência de pelo menos 4 cópias do

gene em 30% das células pesquisadas. A análise por FISH usando sonda específica

para o gene SF-1 mostrou aumento do número de cópias em 8 de 9 tumores (Tabela

10). Dos 8 pacientes com número de cópias do gene SF-1 aumentado, 6 apresentaram

4 ou mais cópias do gene em pelo menos 30% das células. Exemplos de estudos de

FISH para SF-1 são mostrados na Figura 7.
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FIGURA 7. FISH PARA SF-1 EM AMOSTRAS DE TCAs

NOTA:  Na figura A, nota-se uma imagem representativa da amplificação de SF-1 por
FISH numa amostra de tumor (paciente 6), enquanto em B, uma amostra de
tumor com duas cópias de SF-1 (paciente 5).

Esta análise foi feita inicialmente apenas no mesmo grupo de 9 pacientes

(pacientes 1-9 citados nas Tabelas 5 e 6), previamente estudados através da técnica de

hibridização genômica comparativa (HGC), que revelou a amplificação de 9q34 na

maior parte dos TCAs (FIGUEIREDO et al., 1999) (Apêndice 1).

Houve excelente concordância entre os achados previamente obtidos pela HGC

(amplificação de 9q34) e os dados obtidos por FISH, para cada amostra de tumor. Os 8

pacientes com número aumentado de cópias do gene SF-1 por FISH apresentavam por

HGC um ganho de 9q (ou de uma porção dele), enquanto o paciente com 2 cópias de SF-1

também não havia apresentado ganho de 9q através da HGC. Amplificação da região 9q34

foi detectada em adenomas (2/3 casos) e carcinomas (3/6 casos). Estes 5 pacientes

apresentaram síndrome virilizante  (4/5 casos) ou associação de virilização com síndrome

de Cushing (1/4 casos). Assim, conforme apresentado na Tabela 10, nota-se que não houve

associação entre o aumento do número de cópias de SF-1 e a forma de apresentação clínica,

a faixa etária, o sexo, o prognóstico (baseado na sobrevida ou óbito), ou o padrão

histológico (não houve distinção entre adenoma e carcinoma).
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TABELA 10 - RESULTADOS DE FISH PARA SF-1 E HGC PARA DETECÇÃO DA

AMPLIFICAÇÃO 9q34, COMPARADOS COM AS CARACTERÍSTICAS
DOS TCAs e MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS (GRUPO 2A)

PACI-
ENTE

SEXO
IDADE
(MESES)

APRESEN-
TAÇÃO

CLÍNICA

HISTO-
LOGIA

ESTÁ-
DIO

9q34
(HGC)*

FISH
PARA
SF-1

MUTAÇÃO
GERMINATIVA
TP53 R337H

LOH *
1 F 9,5 V+C Ca I Amp. Aumento

nº
cópias1

mut/LOH

2 F 9 V Ca I Amp. Aumento
nº

cópias1

mut/LOH

3 F 82 V+C Ca III Ganho Aumento
nº

cópias1

mut/LOH

4 M 23 V+C Ca I Ganho Aumento
nº

cópias1

sem mut/sem
LOH

5 M 13 V+C Ca II Nenhum
Ganho

Normal mut/LOH

6 F 17 V Ca I Amp. Aumento
nº

cópias1

mut/LOH

7 F 27 V Ad - Amp. Aumento
nº

cópias1

mut/LOH

8 M 35 V Ad - Amp Aumento
nº

cópias1

mut/LOH

9 F 68 V Ad - Ganho Aumento
nº

cópias1

**

 NOTAS:* Ensaios laboratoriais realizados em trabalhos anteriores à presente tese, utilizados aqui
para comparação. Mut = Mutação presente, Amp = Amplificação, LOH = perda de
heterozigose. 1 Indica que  4 ou mais cópias do gene foram detectadas em pelo menos 30%
das células (amplificação de SF-1 detectada por FISH). ** Somente o DNA do tumor
estava disponível para análise e mostrou mutação TP53 R337H (não foi avaliado para
LOH). Os resultados apresentados para amplificação de 9q34 foram publicados em estudo
anterior (FIGUEIREDO et al., 1999) e para identificação de TP53 R337H e LOH em
outros 2 estudos (RIBEIRO et al., 2001, FIGUEIREDO et al., submetido).

4.3 NÚMERO DE CÓPIAS DO GENE E EXPRESSÃO PROTÉICA DE SF-1

4.3.1 Número de Cópias do Gene SF-1 no Grupo 2B de TCAs

O grupo 2B corresponde aos TCAs dos pacientes 10 a 19 (n = 10). Este estudo

foi planejado para saber se existe uma correlação direta, no mesmo tumor, entre o

número médio de cópias do gene e a proporção de proteínas, e precisava ser realizado
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com amostras congeladas de TCA (não disponíveis para os pacientes do grupo A). A

proporção de proteínas foi estimada a partir do referencial encontrado em córtex

adrenal de crianças sem patologia adrenal. As amostras de córtex adrenal normal

foram obtidas de crianças submetidas à ressecção de tumor de Wilms, com

adrenalectomia. Como apresentado na Tabela 11, 4 cópias ou mais de SF-1 foram

observadas em mais de 30% das células de TCA dos pacientes 10, 13, 14, 15, 16 e 17,

o que indica amplificação do gene SF-1. As respectivas médias dos amplificados

estavam acima de 3 cópias do gene/célula (num grupo de 50 células examinadas).

TABELA 11 -  NÚMERO DE CÓPIAS DO GENE SF-1 NO GRUPO 2B

NOTA: cels – células

4.3.2 Expressão Protéica de SF-1 no Grupo 2B de TCAs

As bandas de SF-1 dos TCAs, como apresentadas na Figura 8, foram

comparadas com a média da expressão protéica de SF-1, estimada do córtex adrenal

normal. A proporção de proteína em cada alíquota usada na eletroforese foi

normalizada pela concentração da proteína ��WXEXOLQD��$V�LQWHQVLGDGHV�GDV�EDQGDV�GH
SF-1 para cada amostra foram estimadas como densidades ópticas, as quais foram

divididas pela densidade óptica correspondente para proteína ��WXEXOLQD��2�UHVXOWDGR
obtido para cada tumor é apresentado na Tabela 12. A concentração mediana de

NÚMERO DE CÓPIAS DO GENE SF-1

PACI-
ENTE

2
No. céls

(%)

3
No. céls

(%)

4
No. céls

(%)

5
No. céls

(%)

6
No. céls

(%)

7
No. céls

(%)

8 OU +
No. céls

(%)

MÉDIA
No. de

cópias do
gene

10 13 (26) 17(34) 11(22)  8 (16) 1 (2) - - 3,34
11 36 (72) 10 (20) 3 (6) - - - 1 (2) 2,44
12 30 (60) 14 (28) 5 (10) - 1 (2) - - 2,56
13 10 (20) 22 (44) 15 (30) 3 (6) - - - 3,22
14 3 (6) 18 (36) 16 (32) 6 (12) 5 (10) 2 (4) - 3,96
15 - 13 (27) 11 (22) 9 (18) 6 (12) 5 (10) 5 (10) 4,78
16 5 (10) 18 (36) 10 (20) 12 (24) 2 (4) 2 (4) 1 (2) 3,96
17 5 (10) 20 (40) 18 (36) 6 (12) - - 1 (2) 3,6
18 35 (70) 11 (22) 3 (6) 1 (2) - - - 2,4
19 36 (72) 10 (20) 4 (8) - - - - 2,36
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proteína SF-1 nos TCAs foi superior à encontrada no tecido adrenal normal 3,2(1,4-

19), com média de 6,9 vezes o valor do córtex adrenal normal (p=0,015), o que está

em concordância com o aumento do número de cópias do gene.

FIGURA 8 - WESTERN BLOT  PARA SF-1 NOS TCAs DE CRIANÇAS

NOTAS: Bandas de SF-1, visualizadas na faixa de 53 kDa. As amostras de tumores dos pacientes

estão indicadas como Ad1 a Ad3 (adenomas) e Ca1 a Ca7 (carcinomas). As amostras de

córtex adrenal normal estão indicadas por N1 e N2. As bandas de O P(Q�R�S�R&T�UWV&XZY#[]\^T_[`Q�[]abX
quantidade de proteína usada de cada amostra.

A Tabela 12 apresenta os números médios de cópias do gene SF-1 e as

respectivas proporções de proteína SF-1 para cada tumor, padrão histológico (adenoma

ou carcinoma), volumes dos tumores, além das características clínicas e hormonais dos

pacientes. Utilizando-se o teste de Pearson, não foi encontrada correlação entre os

números médios de cópias do gene SF-1 e os respectivos valores de proteína SF-1 para

todos os tumores. Também não houve diferença quanto ao número de cópias do gene

SF-1 em relação à forma clínica (síndrome virilizante ou virilização + síndrome de

Cushing) ou ao tipo histológico (adenoma ou carcinoma). Da mesma forma, quando se

analisou, pelo teste de Mann-Whitney, a expressão de proteína SF-1 dos TCAs em

relação à da adrenal normal não se observou diferença quanto à forma clínica

(virilizante ou virilizante + Cushing) ou ao tipo histológico (adenoma ou carcinoma).   
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TABELA 12 - EXPRESSÃO DE SF-1 COMPARADA COM CARACTERÍSTICAS DOS TCAs e CLÍNICAS, GRUPO 2B

PACIEN
TE

IDADE
(MESES) SEXO FORMA

CLÍNICA
HISTOLO-

GIA
ESTÁDIO
CLÍNICO

VOLUME
DO

TUMOR
(cm³)

EVOLU-
ÇÃO*

CORTISOL
PLASMÁTI--

CO
(µg/dl)

DHEA-S
PLASMÁTI-

CO
(NÚMERO DE

VEZES O
NORMAL) **

SINAIS DE
VIRILIZA

ÇÃO
P(1-5 )*** /

ACNE

CÓPIAS DO
GENE SF-1

****

PROTEÍ-NA
SF-1

*****

10 139 F Vir. Ad1 90 V 19,6 9 5/sim 3,34 1,4
11 43 F Vir. Ad2 21 V 10,8 17 4/sim 2,44 19
12 11 F Vir. Ad3 24 V 10,9 14 3/não 2,56 12,9
13 52 F Vir. Ca1 II 1800 O 25,4 >3 3/sim 3,22 9,5
14 110 M Vir.+C Ca2 II 968 O 51,5 10 5/não 3,96 3
15 21 M Vir. Ca3 I 61 V 10,1 2 3/sim 4,78 2,3
16 25 M Vir.+C Ca4 I 108 V 23,5 NR 3/sim 3,96 12,6
17 39 F Vir. Ca5 III 1450 O 13,5 NR 3/sim 3,6 3,1
18 72 M Vir. Ca6 III 196 O 23,9 NR 1/não 2,4 3,3
19 130 F Vir.+C Ca7 II 924 V 21,5 2 3/sim 2,36 1,5

Média + desvio padrão          3,26+0,83 6,91+6,17

Mediana
3,28

(2,4-4,78) 3,2(1,4-19)

NOTAS: F – sexo feminino; M – sexo masculino; Vir – virilização; Vir + C – virilização + síndrome de Cushing; Ad – adenoma e Ca –
carcinoma (numerados para facilitar comparação com a Figura 8). NR = Não realizado.* Evolução referida como vivo (V) ou óbito (O).
** concentração de DHEA-S expressa em número de vezes acima do valor de referência; *** - entre os sinais de virilização avaliados,
foram incluídos o grau de pilificação pubiana de acordo com Tanner (P1 a P5) (MARSHALL & TANNER, 1969 e 1970) e a presença
de acne facial.**** -  número de cópias do gene SF-1 expresso como média; ***** - quantidade de proteína SF-1 expressa como razão
da quantidade do córtex adrenalnormal

.
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4.4 TRANSCRITOS E EXPRESSÃO PROTÉICA DE DAX-1 NO GRUPO 2C

4.4.1 Resultados de Microarranjo para DAX-1

O grupo 2C de TCAs incluiu cinco pacientes do grupo B (10, 11,

14, 15 e 16 ) e outros oito pacientes (20 a 27). Esta pesquisa foi

realizada depois da avaliação de SF-1,  não sendo possível pesquisar SF-1

e DAX-1  nas mesmas amostras, por não haver material suficiente para as

análises.

As concentrações relativas de transcritos de DAX-1 foram obtidas

de 13 TCAs (10 carcinomas e 3 adenomas) e de córtex adrenal normal de

3 pacientes (submetidos à cirurgia para ressecção de tumor de Wilms e

conseqüente adrenalectomia), usando conjuntos de sondas com 11

oligonucleotídeos. A intensidade do sinal,  representando a proporção de

hibridização, e conseqüentemente a expressão gênica para cada amostra,

foi apresentada no Gráfico 1. Os valores de transcritos apresentados

pelos adenomas = 4952 + 2779 unidades, não diferiram

significativamente dos apresentados pelos carcinomas = 2572 + 1560

unidades, com p>0,05. O valor médio dos transcritos do conjunto

(adenomas + carcinomas) = 3010 + 2012, mediana 2458 (816 – 7948), foi

significativamente superior ao das adrenais normais = 707 + 90, mediana

711 (591-793), com p = 0,01.
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GRÁFICO 1 - CONCENTRAÇÃO RELATIVA DE TRANSCRITOS DE

DAX-1 (unidade arbitrária) EM TCAs E CÓRTEX ADRENAL NORMAL DE

CRIANÇAS

NOTAS: Adenomas (A, barras preenchidas em preto), carcinomas (C, barras preenchidas em cinza) e
córtex adrenal normal (N, barras sem preenchimento).

4.4.2 Expressão da Proteína DAX-1

As bandas da proteína DAX-1 e ��WXEXOLQD�IRUDP�REWLGDV�GH����7&$V����
carcinomas e 3 adenomas) e de córtex adrenal normal dos 2 pacientes submetidos à

ressecção do tumor de Wilms e conseqüente adrenalectomia. As intensidades das

bandas de DAX-1 para cada amostra, como apresentadas na Figura 9, foram estimadas

como densidades ópticas, as quais foram divididas pela densidade óptica

correspondente para proteína ��WXEXOLQD��2V�UHVXOWDGRV�GD�UHOD ção DAX-1/��WXEXOLQD
para cada amostra estão apresentados na Tabela 13. Notou-se que os adenomas

apresentaram expressão média da proteína DAX-1 superior à dos carcinomas  = 27,36

+ 6,44,  mediana = 30,13(20 - 31,95) versus 11,3 + 8,43, mediana = 8,84(3,18 - 28,93);

p= 0.03.  Quando foi comparada a média apresentada pelos adenomas e carcinomas

juntos  = 15 + 10,48), com a das glândulas adrenais normais (valores individuais =

4,32 e 2,38) encontrou-se p <0,05.
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FIGURA 9.  WESTERN BLOT  PARA DAX-1 NOS TCAs DE CRIANÇAS

c�d�e�f�g
h&ikj]lnm�j*opm@qsrFfutwvyxuq z {�|�}�~�}��(�W�n�6���&���#}��A�(���A�A���6�k�����^�A���&�w�@�
óxima de 50 Kda. As amostras dos

adenomas estão indicadas por A1, A2 e A3, e as amostras dos carcinomas, por C1 a C10. As
amostras de córtex adrenal normal estão indicadas como N1 e N2. As bandas de � {�|�}�~�}&���W�n�
refletem a quantidade de proteína usada de cada amostra.



85

TABELA 13 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, HISTOLÓGICAS E LABORATORIAIS COMPARADAS COM  AS CONCENTRAÇÕES  DE
TRANSCRITOS E DA PROTEÍNA DAX-1, GRUPO 2C

IDENTI-
FICAÇÃO

IDADE
(MESES)

SEXO FORMA
CLINICA

HISTO-
LOGIA

ESTÁ-
DIO

VOLUME
DO

TUMOR
(cm3)

EVOLU-
ÇÃO *

CORTISOL
PLASMÁ-

TICO
(µg/dL)

DHEA-S
PLASMÁTICO

(VEZES >
NORMAL)**

GRAU DE
VIRILIZA

ÇÃO
P(1-5) *** /

ACNE

TRANSCRITO DE
DAX-1

(UNIDADES
ARBITRÁ

RIAS)

� �� ��

-
tubulina
(DENSI-
DADE

ÓPTICA)

PROTEÍNA
DAX-1

****

10 139 F Vir Ad3 90 V 19,6 9 5-sim 7948 30,13 8,99

11 43 F Vir Ad2 21 V 10,8 17 4-sim 4448 20 5,97
20 32 F Vir Ad1 20 V 10,2 1 2-sim 2458 31,95 9,54

Média Ad 43+32 4951+2779 27,36+6,44 8,17+1,92
14 110 M Vir+C Ca8 II 968 O 51,5 10 5-não 2871 9,46 2,82
15 21 M Vir Ca9 I 61 V 10,1 2 3-sim 3213 3,18 0,95
16 25 M Vir+C Ca5 I 108 V 23,5 - 3-sim 1569 9,56 2,85
21 9 F Vir+C Ca1 II 527 V 43,3 29 3-sim 1765 5,28 1,57
22 20 F Vir Ca2 II 338 V 24,8 >3 3-não 1918 13,17 3,93
23 59 F Vir Ca4 II 384 O 12,4 5 2-sim 816 28,93 8,64
24 50 M Vir+C Ca3 II V 50,9 - 3-sim 1412 23,44 7,00
25 9 F Vir+C Ca6 II 450 V 32,2 44 3-sim 5102 8,22 2,45
26 18 F Vir Ca7 I 120 V 11 >3 2-sim 5350 5,37 1,60
27 152 F HAldo + C Ca10 IV 369 O 31,3 1 4-não 1702 6,35 1,89

Média  Ca 2480+1510 11,3+8,43 3,37+2,52
Média
geral 3010+2012 15+10,48 4,48+3,13

N1 793 4,32 1,29
N1b 683
N2 759 2,38 0,71
N3 591

Média
adrenal
normal

707+90 3,35+1,37 1,00

NOTAS: ID – identificação; F – sexo feminino; M – sexo masculino; Vir – virilização;  Vir+C – virilização + síndrome de Cushing; Ad – adenoma e Ca –
carcinoma (numerados para facilitar comparação com a Figura 9).* V – vivo, O - óbito.** concentração de DHEA-S expressa em número de vezes
acima do valor de referência; *** Puberdade de acordo com MARSHALL e TANNER, 1969 e 1870.****proteína DAX-1, razão do normal.
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Houve fraca correlação (r = 0,13) entre a expressão protéica de DAX-1 e os

transcritos conforme se observa no gráfico 2.

GRÁFICO 2 CORRELAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO PROTÉICA E OS
TRANSCRITOS (RNAm) DE DAX-1
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NOTA: Ad = Adenomas; Ca = Carcinomas

Não houve correlação entre o tamanho do tumor e a concentração de

transcrito; quando se avaliou a expressão protéica de DAX-1 quanto à sobrevida, não

foi encontrada diferença.
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5 DISCUSSÃO

5.1 ESTIMATIVA DA TAXA DE MORTALIDADE POR TCA E SUA

INCIDÊNCIA NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

A primeira publicação referente à estimativa de incidência aumentada de TCA

no Estado do Paraná foi feita por SANDRINI, RIBEIRO e LACERDA (1997). Até

então, relatos de suspeita de maior incidência, baseados em análises de registros

hospitalares de câncer, haviam sido feitos por MARIGO, MULLER e DAVIES,

(1969) e BRUCK et al. (1969), porém sem avaliar o significado dessas observações no

âmbito populacional. Devido à falta de registros de câncer de base populacional,

devidamente estabelecidos e atuantes, no Paraná, essa afirmação é ainda hoje

contestada por epidemiologistas, que questionam a forma como foi feita a projeção, a

qual levou em conta dados de uma única instituição, acrescidos de comunicações

pessoais entre os médicos de diferentes hospitais, especialistas em endocrinologia,

oncologia ou cirurgia pediátrica.

Na maioria das séries de neoplasias na criança, observa-se que as mais

freqüentes são as leucemias, seguidas por tumores do sistema nervoso central e

linfomas ou neuroblastomas (SMITH e RIES, 2002; DESANDES et al., 2004,

JUAREZ-OCANA et al., 2004, VATHAIRE et al., 2004; SAAD e ALDRICH, 2004).

Entre as neoplasias da adrenal, salienta-se o Nb, que se origina na medula adrenal e

corresponde a 7,9%  das neoplasias da infância, ficando o TCA referido no grupo de

neoplasias raras (BIRCH, MARSDEN e SWINDELL, 1980; SMITH e RIES, 2002;

SAAD e ALDRICH, 2004). DEHNER e FRANCIOSI (1984), comentaram que a

relação é de 10 Nb da adrenal para um carcinoma adrenocortical, e na avaliação de

STEWART, JONES e JOLLEYS (1974) essa relação é em torno de 15. No presente

estudo, a relação entre o número de óbitos por Nb adrenal e óbitos por TCA foi de 10
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para 8, ou seja apenas 1,25. Considerando-se a taxa de mortalidade padronizada para

idade, a relação foi de 2,0 para 1,6 (1,25). A relação mortalidade por Nb/TCA nessa

região do Brasil é menor do que a referida na literatura, sugerindo elevada taxa de

mortalidade por TCA. Além disso, a sobrevida para pacientes com Nb, na maioria dos

países desenvolvidos, é semelhante à letalidade, em torno de 50%. Em contraste, a

sobrevida para crianças com Nb, em Curitiba, é de 26% (dados não publicados, do

HC-UFPR, um dos principais hospitais da região metropolitana), semelhante à

observada na Escócia (28%) e Dinamarca (35%) (SPIX et al., 2001).

Admite-se que a chance de cura dos pacientes com TCAs, nessa região do

Paraná, esteja em torno de 55%, sendo semelhante à verificada em países

desenvolvidos, pois são usados protocolos de tratamento similares

(MICHALKIEWICZ et al., 2004), ou superior a 55% conforme aponta estudo com

TCAs do Paraná (PEREIRA et al., 2004). Assim, apesar de haver maior mortalidade

por Nb adrenal nesta região em relação ao exterior, nota-se que a relação mortalidade

por Nb de origem adrenal/TCA foi apenas 1,25, considerando-se a taxa padronizada

por idade, sugerindo uma mortalidade aumentada por TCA que deve ser reflexo de

uma incidência elevada. Mesmo não sendo apropriado extrapolar esses dados para

cálculo de incidência, se considerarmos que 45% dos pacientes com TCA vão a óbito,

e que esses pacientes estão representados na taxa de mortalidade padronizada por

idade de 1,6/milhão abaixo de 15 anos, podemos estimar que a incidência seja cerca de

3,5/milhão de crianças abaixo de 15 anos. Incidência e mortalidade são indicadores

que se relacionam e um dos coeficientes pode se refletir no outro (TERRACINI et al.,

2001). Estes autores admitem que mortalidade é o resultado de vários fatores, que

incluem o número total de casos diagnosticados antes e no período, acesso aos serviços

de notificação de óbitos e qualidade de tratamento existentes nas respectivas regiões.

Para doenças raras, como o TCA da criança, é plausível estimar a incidência a partir da

sobrevida e mortalidade (TERRACINI et al., 2001).
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Como não estão disponíveis dados de registro de base populacional, no

momento, a avaliação da mortalidade e da sobrevida, dados em que se pode confiar,

permitem inferir que a incidência de TCA no Paraná corresponde à estimada

inicialmente (3,4 - 4,5 por milhão de crianças < 15 anos) (SANDRINI et al., 1997).

Embora seja questionável estimar a incidência a partir da mortalidade e sobrevida,

dados publicados pelo IPACTR demonstraram que nos estádios iniciais (I e II) cerca

de 91% das crianças são curadas (MICHALKIEWICZ et al., 2004), e a proporção de

casos em estádio inicial (I e II) numa só instituição, HC-UFPR, nos últimos 30 anos

(1966 - 2004), é de 82,4%  (de um total de 125 casos). Acrescentando-se ainda os

casos de TCA, nos estádios III e IV, que possam ser curados, supõe-se que a

incidência calculada não deva estar sendo superestimada. MARIGO, MULLER e

DAVIES (1969) encontraram 19 casos de TCA, entre 1127 diagnósticos de crianças

com câncer, num período de 14 anos (1952 - 1965), em 3 instituições do estado de São

Paulo. Acredita-se que a inclusão de dados de outras instituições de São Paulo poderia

demonstrar uma incidência mais elevada e precisa, também para esse estado. Para

outras regiões do Brasil, a incidência não parece estar aumentada, exceto para Goiânia,

onde, de acordo com a citação feita pelo IARC, existe uma incidência de TCA de

2,8/milhão de crianças até 15 anos de idade. Essa estimativa se baseia em quatro casos

diagnosticados num período de seis anos (1989 - 1996), para uma população de

520.890 indivíduos dessa faixa etária e incentiva a realização de estudos sobre

mutações hereditárias na região de Goiânia, similares aos realizados no Paraná, para

melhor compreensão da distribuição geográfica dessa neoplasia.

Os relatos sobre mortalidade são precários, e a busca ativa encontra barreiras

no adequado preenchimento das declarações de óbito, onde a maioria dos médicos

utiliza a codificação da CID 10, C 74.9, que não especifica de que camada se origina a

neoplasia na adrenal, se do córtex (carcinoma adrenal) ou da medula (neuroblastoma

ou feocromocitoma). Seria desejável também, para permitir melhor comparação entre

as neoplasias, incluir a classificação morfológica, com os códigos M9490

(ganglioneuroblastoma) e M9500 (Nb). O preenchimento das declarações de óbito,

baseado apenas na topografia, sem incluir a morfologia, cria a principal dificuldade na
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comparação internacional de mortalidade por Nb (GAO et al., 1997). Daí a

importância do presente estudo que procurou identificar todos os óbitos com

diagnósticos diferenciais de TCA, e realizou a investigação dos mesmos para garantir

a qualidade dos dados. Em se tratando de informações referentes apenas ao HC-UFPR,

nota-se que o número de crianças atendidas por esta neoplasia é semelhante ao de

crianças com Nb, tendo sido registradas, de 1998 a 2003, 23 crianças com

neuroblastoma e 21 crianças com carcinoma de córtex adrenal.

Investigações laboratoriais de famílias de crianças com TCA no Paraná e São

Paulo encontraram que a maioria das crianças com TCA apresenta a mutação germinal

TP53 R337H (Tabela 14), que é responsável pela incidência aumentada, sendo a

penetrância do TCA igual a 10% (FIGUEIREDO et al., submetido). A aparente

aglomeração de casos de TCA nos dois estados, Paraná e São Paulo, direciona para a

pesquisa de fatores geográficos, genéticos e ambientais que possam esclarecer a

origem da mutação TP53 R337H em mais de 95% dos casos de TCA em crianças no

Paraná (RIBEIRO et al., 2001; SANDRINI et al., 2005) e mais de 75% dos casos de

São Paulo (LATRÔNICO et al., 2001) (Tabela 14).

Esse é o primeiro estudo de base populacional que apresenta a taxa de

mortalidade por TCA para crianças abaixo de 15 anos, na região metropolitana de

Curitiba, permitindo inferir maior incidência local de TCAs. Esta inferência pode

também ser estimada a partir da menor relação entre os coeficientes de mortalidade

por Nb e TCA nesta região. Como causa dessa elevada incidência existem fatores

biológicos e genéticos participando na origem e/ou na evolução do TCA, os quais são

discutidos a seguir.
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TABELA 14 - COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE TCA REGISTRADOS EM

HOSPITAIS DE SÃO PAULO, PARANÁ, BAHIA, ESTADOS UNIDOS E
EUROPA

INSTITUI-
ÇÃO LOCAL PERÍODO

NÚMERO
DE

PACENTES

IDADE
(ANOS)

TP53 R337H
PESQUISADA/
POSITIVA (%)

REFERÊNCIAS

HCACC São Paulo 1978-2003 56 <21 NR Latronico et al., 2004
SCSP São Paulo 1985-2004 17 <14 NR Latronico et al., 2004
CIDB São Paulo 1980-2004 78 <18 20/20 (100) Hirose et al., 2005
IC São Paulo 1977-2002 46 <13 NR Latronico et al., 2004
HCFMSP São Paulo 1982-2003 27 <16 21/27 (78) Latronico et al., 2004
HCC Paraná 1966-2003 124 <13 61/65 (93.8) Pereira et al., 2004
HCFMRP São Paulo 1985-2003 21 12 12/16 (75) Sandrini et al., 2005
ONCO/HSR Bahia 1981-2004 6 <12 0/5 (0) Barreto et al., 2001
SEER USA 1975-1995 36 <20 NR Bernstein et al., 1999
Eurocare Europe 1983-1994 65 <15 NR Gatta et al., 2005

NOTAS: HCACC, Hospital do Câncer AC Camargo; SCSP, Santa Casa de São Paulo; IC, Instituto da Criança da
Universidade de São Paulo; CIDB, Centro Infantil Domingos Boldrini, Universidade de Campinas;
HCFMSP, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; HCC,
Hospital de Clínicas de Curitiba, Universidade Federal do Paraná; HCFMRP, Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; ONCO/HSR, Sociedade de Oncologia da Bahia
Ltda/Hospital São Rafael; SEER, Surveillance Epidemiology and End  Results; NR – não realizado

5.2 AMPLIFICAÇÃO DO GENE SF-1

Em termos moleculares, outras anormalidades foram encontradas, além do

alelo mutante TP53 R337H, sendo uma delas um maior número de cópias do gene

SF-1 (FIGUEIREDO et al., 2005) (Apêndice 4).

Estudos sobre TCA em adultos e crianças têm mostrado que eles estão associados

com grande variedade de alterações cromossômicas, alto nível de amplificações, perdas e

ganhos de material do DNA de diferentes regiões cromossômicas (HENRY et al., 1989a;

HENRY et al., 1989b; YANO et al., 1989; BECKERS et al., 1992). Contudo, apesar dessa

heterogeneidade genética, também têm sido demonstrado que certas regiões do genoma

apresentam alterações que se repetem com maior freqüência: a região 9q34 é um desses

exemplos apresentando ganho/amplificação em TCAs de crianças e adultos, assim

justificando aprofundamentos nesta investigação (FIGUEIREDO et al.,1999; JAMES et al.,

1999; DOHNA et al., 2000; FIGUEIREDO et al., 2000). Isto levou à descoberta da

amplificação de SF-1, sendo assim contemplado o terceiro objetivo deste estudo, conforme

demonstrado no Apêndice 4.
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O gene para o receptor nuclear órfão conhecido como SF-1, que tem um papel

chave na função endócrina, se localiza em 9q33.3(TAKETO et  al., 1995). Esta região

está em íntima proximidade ao amplicon 9q34, comum nos TCAs. Os múltiplos

estudos que têm descrito esse amplicon têm usado HGC cromossômica convencional

(FIGUEIREDO et al., 1999; JAMES et al., 1999; DOHNA et al., 2000). Contudo,

devido à sua baixa resolução, a HGC cromossômica convencional é incapaz de

delinear os exatos limites dos amplicons; assim, considerou-se possível que o

amplicon 9q34 previamente descrito estivesse incluindo a região 9q33.3 e,  por

conseguinte, o gene SF-1.

No presente estudo, foi investigado o possível ganho/amplificação do gene

SF-1 nos TCAs de crianças. Foi usada FISH para detectar alterações no número de

cópias do gene na mesma série de nove tumores que tinham sido previamente

avaliados por HGC. Esses tumores eram seis carcinomas e três adenomas. A HGC

mostrou ganhos e perdas cromossômicas nos nove casos. Mas, apesar do elevado

número de alterações, foi observado um padrão recorrente, o ganho consistente no

número de cópias da região cromossômica 9q34 em 8 de 9 tumores (FIGUEIREDO et

al.,1999). Um achado similar de ganho em 9q34 foi independentemente observado em

outros estudos de TCA de crianças (JAMES et al., 1999) ou adultos (DOHNA et al.,

2000). Por exemplo, JAMES et al., (1999), relataram um ganho de 9q34 em 10 de 11

TCAs de crianças (9 adenomas e 2 carcinomas) e DOHNA et al., (2000),  observaram

um ganho envolvendo a região 9q34 em 12 de 25 amostras de TCAs (8 adenomas, 14

carcinomas, 1 linfonodo metastático e 2 linhagens celulares). A análise por FISH, no

presente estudo, está em concordância com os achados por HGC prévios.

Especificamente, os 8 pacientes que mostraram ganho no número de cópias de 9q ou

de uma porção dele, incluindo 9q34, mostraram aumento do número de cópias do gene

SF-1, por FISH. O único caso que não mostrou nenhum ganho dessa região por HGC

(paciente 5), não apresentou ganho do gene SF-1 por FISH (Tabela 10). Nesta tese,

não é abordada a questão de qual é a porção do gene SF-1 que se encontra amplificada.

Contudo, está sendo coletado tecido de TCA fresco congelado para investigar esse

ponto em estudos futuros.
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Desvendar a complexidade que se esconde na amplificação de 9q34

poderá esclarecer que papel a expressão do gene amplificado exerce na

patogênese dos TCAs. Inicialmente, levantou-se a hipótese de que a

amplificação de 9q34 (FIGUEIREDO et al., 1999) poderia indicar o local onde

se situa um ou mais oncogenes envolvidos na formação de TCA e, assim, foi

proposto que a amplificação de 9q34 poderia envolver transcritos aberrantes do

oncogene ABL1 (BARTRAN et al., 1983; CHISSOE et al., 1995). Esta

possibilidade foi afastada por análise de Southern blot (dados não publicados e

não demonstrados nesta tese). Contudo o gene SF-1 pode não ser o único gene

encontrado no amplicon 9q34. Outros genes desta região podem exercer um

papel na formação dos TCAs, incluindo  o oncogene VAV2 (HENSKE et al.,

�������R�JHQH�GR�UHFHSWRU���GR�IDWRU� ��WUDQVIRUPDGRU�GH�FUHVFLPHQWR�� TGFBR1),

o qual é um receptor da ativina A (JOHNSON et al., 1995), o gene do fator 2

associado ao receptor do fator de necrose tumoral (TRAF1) (SIEMIENSKI et al.,

1997), o oncogene lipocalina 2 (LCN2/NGAL) (CHAN et al., 1994), e o receptor

alfa X retinóide (RXRA) (JONES et al., 1993).

Uma conseqüência da amplificação do gene SF-1, particularmente se

estiver associada com alta expressão da proteína SF-1, poderia ser a atividade

esteroidogênica aumentada, com conseqüente aumento da produção de

esteróides. A recente revisão de características de 254 crianças com TCAs,

incluídas no IPACTR (MICHALKIEWICZ et al., 2004), mostrou que sinais de

virilização foram encontrados em 84,2%  dos pacientes, concordante com relatos

referentes a casuísticas de outros continentes (BERGADA et al., 1996; DRIVER

et al., 1998; TEINTURIER et al., 1999; WOLTHERS et al., 1999). A virilização

foi observada isoladamente ou acompanhada por manifestações clínicas de

produção aumentada de outros hormônios adrenocorticais além de andrógenos,

incluindo glicocorticóides, aldosterona, ou estrógenos. Todos os pacientes que

apresentaram amplificação ou ganho de 9q34 clinicamente demonstravam

virilização, enquanto que 4 dos 9 exibiam, também, aumento nas concentrações

séricas de cortisol e síndrome de Cushing.
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O papel potencial do gene SF-1 no controle do desenvolvimento do córtex

adrenal se tornou bem conhecido a partir dos estudos de fenótipos de camundongo GM

sem SF-1 (BLAND et al., 2000) e de estudos de indivíduos humanos, portadores

heterozigotos de mutações do SF-1 (ACHERMANN et al., 1999). Uma publicação

recente sugere um papel para o SF-1 no controle do crescimento celular adrenal, ao

demonstrar que o LRH-1, um receptor hormonal nuclear órfão, com forte homologia

ao SF-1, está envolvido no controle do ciclo celular no intestino, através da regulação

dos genes da ciclina G1 (BOTRUGNO et al., 2004).

No córtex adrenal, a proteína mutante TP53 R337H poderia exercer um efeito tecido

específico, induzindo instabilidade genômica. Neste contexto, células apresentando

amplificação do gene SF-1 poderiam adquirir vantagem seletiva de crescimento, assim

escapando dos mecanismos normais de controle da proliferação celular e acumulando lesões

genéticas que levariam à formação do tumor. A mutação germinal TP53 R337H e a perda

somática do alelo normal TP53 foram observadas em 7 de 9 pacientes estudados. A

associação entre mutação germinal TP53 e câncer é encontrada nos casos de TCAs da criança

(RIBEIRO et al., 2001). Acredita-se que esta mutação combinada com LOH (RIBEIRO et al.,

2001), sob certas condições de pH e temperatura (DIGIAMMARINO et al., 2002), possa

ocorrer durante o desenvolvimento do córtex adrenal e assim produzir TCA. Dos 8 pacientes

cujos tumores apresentavam número aumentado de cópias de SF-1, por FISH, 6 tinham a

mutação germinal TP53 R337H e apresentavam perda somática no locus TP53 (alelo

selvagem) no tumor, um não apresentou a mutação (paciente 4) e outro (paciente 9) tinha a

mutação TP53 R337H no tumor, porém não foi testado para mutação na linha germinativa. O

único caso com número normal de cópias do gene SF-1, também apresentou mutação

germinal TP53 R337H e LOH. É possível que a mutação germinal e a perda somática do

alelo selvagem possam contribuir para alterações genômicas e aumento do número de cópias

do SF-1. Instabilidade cromossômica causada por disfunção do TP53 é um fato bem

documentado (LIVINGSTONE et al., 1992). Estudos posteriores são necessários para

esclarecer se a mutação TP53 R337H e a amplificação 9q34, incluindo amplificação do SF-1,

são parte de uma cascata de eventos levando à oncogênese dos TCAs, similar àquelas

descritas em outros tumores, como a progressão de múltiplos passos no desenvolvimento do

câncer cólon-retal (VOGELSTEIN e KINZLER, 1993).
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Este é o primeiro estudo mostrando associação entre número aumentado de

cópias do gene SF-1 e TCAs. O significado dessa observação necessita ser

posteriormente investigado usando uma população maior de casos pediátricos e de

adultos. Como esse gene é detectado nos estádios iniciais de desenvolvimento do anel

urogenital, de onde derivam as gônadas e o córtex adrenal, e como essa expressão é

mantida desde o desenvolvimento embrionário até a vida adulta (LUO et al., 1994;

WONG et al., 1997), justificaram-se estudos para examinar os mecanismos e

conseqüências da amplificação deste gene nos TCAs.

Formulou-se então a hipótese de que a amplificação do gene SF-1 esteja associada

a maior expressão da proteína SF-1, e conseqüente aumento da esteroidogênese.

5.3 EXPRESSÃO DE SF-1 E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E

HISTOLÓGICAS DOS TCAs.

Dez TCAs, provenientes de 10 pacientes (grupo 2B), foram analisados quanto à

expressão protéica de SF-1 e apresentaram aumento da mesma (6,91 vezes ± 6,17) quando

comparada com a expressão do córtex adrenal normal. As concentrações da proteína SF-1

não apresentaram correlação com o aumento do número de cópias do gene (3,26 ± 0,83).  No

Nb, foi observada correlação da amplificação do gene MYCN com aumento correspondente

da concentração da fosfoproteína MYCN, estando ambos associados a parâmetros clínicos

(BORDOW et al., 1998), entre eles o estádio avançado do tumor (BRODEUR et al., 1984).

Em gliomas do tronco cerebral, também foi encontrada amplificação do gene ERBB1, com

aumento de sua expressão verificada por imunohistoquímica e dependente do grau

histológico, sendo maior nos mais agressivos (GILBERTSON et al., 2003). Entretanto é

impossível avaliar a real correspondência da expressão protéica avaliada por western blot com

aquela avaliada pela imunohistoquímica. Por outro lado, existe situação como a identificada

para SF-1 neste estudo, onde não se encontrou correlação entre a proporção de proteína e a

anormalidade genômica. Assim, por exemplo, p63 é um fator que ativa a transcrição dos

genes alvos do p53 (YANG et al., 1998). MASSION et al. (2003) encontraram até 8 cópias

do gene p63 nos carcinomas de células escamosas de pulmão, porém a concentração da

proteína p63 nesses tumores em relação ao referencial normal (células dos brônquios com

duas cópias do gene) foi desproporcionalmente inferior (menos de 50%).



96

É mais comum se observar aumento da expressão protéica desproporcional à

amplificação do gene. YOKOI et al. (2004) encontraram amplificação do SKP2 em 5 (20%)

de 25 linhagens celulares derivadas de carcinoma de pulmão de células não pequenas e a

expressão aumentada do transcrito em 11 (44%) das 25 linhagens. SLOMOVITZ et al.

(2004) encontraram aumento da expressão de ERBB2, em 12 de 68 carcinomas uterinos

papilíferos serosos, avaliada por imunohistoquímica. Destes, somente dois mostraram

amplificação gênica. BARLUND et al. (2004) encontraram amplificação do gene CCND1

em 12% de 128 cânceres de mama masculina, sendo a sua expressão protéica aumentada

em 63% deles. DURBECQ et al. (2004) avaliando o gene topo-II em câncer de mama,

perceberam que, apesar da amplificação desse gene, seu nível de expressão, avaliado por

imunohistoquímica, foi de 10% das células analisadas em comparação a 5% para células

dos tumores sem amplificação, ao contrário do gene ERBB2,, cuja amplificação quase

sempre está acompanhada de aumento da expressão.

Em cada um dos TCAs avaliados no presente estudo, o número de cópias do gene de

SF-1 foi variável, de 2 a 8, sendo mais freqüentes células com 3 a 5 cópias. As respectivas

médias do número de cópias do gene SF-1 não se correlacionaram com a concentração de

proteína, nem apresentaram diferença quanto aos parâmetros clínicos. Da mesma forma, não

foi encontrada diferença no número de cópias ou concentração de proteínas entre adenomas e

carcinomas, o que sugere que SF-1 não parece ser importante para a distinção entre os tipos

histológicos de TCAs. O nível de esteróides estava aumentado em todos os tumores

pesquisados, o que está em concordância com a idéia de que a proteína SF-1, com aumento

médio em torno de 6,91 vezes o normal, tem um papel importante na síntese aumentada de

esteróides. Para avaliar se esse aumento da expressão protéica de SF-1 realmente contribuiu

para aumento da síntese hormonal, seria necessário avaliar  SF-1 por FISH e western blot

também no grupo de tumores não funcionantes, um sub-grupo raro na faixa pediátrica.

SASANO et al. (1995) avaliaram a expressão protéica de SF-1 no córtex de adrenal humana

normal, adenoma e carcinoma adrenocortical de adultos, não tendo sido encontradas

diferenças na expressão de SF-1 entre os três grupos. Os autores concluíram que SF-1 tem um

papel constitutivo na esteroidogênese adrenal humana, sendo responsável pela iniciação e

manutenção da transcrição dos genes CYP-P450, além de ser essencial para a manutenção das

características biológicas das células adrenocorticais, mesmo após transformação maligna.
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IKEDA et al. (1994) analisando a expressão de SF-1 em embriões de

camundongo, observaram que seus transcritos foram encontrados nos estádios muito

precoces de desenvolvimento adrenal (dia 10,5 pós fecundação); o início dessa expressão

antes do aparecimento da esteroidogênese sustenta seu papel chave na expressão das

enzimas esteroidogênicas e sugere também, adicionalmente, papéis para o SF-1 no

desenvolvimento adrenal. Mutações que ocorrem nesse gene em humanos são raras e, em

dois casos descritos (ACHERMANN et al., 1999), levaram à insuficiência adrenal e se

associaram à presença de um alelo normal e um alelo mutante, resultando em perda de

função; essa aparente haplo-insuficiência levanta a possibilidade de que a dose do gene

pode ser um componente crítico para a função de SF-1 em humanos.

Estudos referentes à formação do primordium adrenogonadal têm demonstrado que

moléculas responsáveis pelo desenvolvimento do anel urogenital (WT-1 e WNT-4) interagem

com moléculas responsáveis pelo desenvolvimento adrenal e gonadal, como SF-1 e DAX-1

(NACHTIGAL et al., 1998). Por outro lado, SF-1 também está envolvido na proliferação

celular. Estudando o crescimento compensatório da adrenal, em camundongos SF-1+/-,

BEUSCHLEIN et al., (2002), observaram que a expressão de antígeno nuclear de proliferação

celular (PCNA) na adrenal remanescente dos camundongos normais (SF-1+/+) foi intensa,

demonstrando resposta proliferativa importante, enquanto que nos camundongos haplo-

insuficientes nenhuma resposta foi observada. RAMAYYA et al., (1997), encontraram elevada

expressão do gene SF-1, por hibridização in situ, nos nódulos proliferativos da adrenal,

sugerindo que tenha um papel na regulação do crescimento e proliferação das células corticais

adrenais. Assim, além do estímulo da esteroidogênese, os mecanismos acima referidos para o

SF-1 poderiam também ocorrer nos TCAs da faixa pediátrica do sul do Brasil.

SASANO et al. (1993) estudaram a esteroidogênese em carcinoma adrenocortical

humano de adultos, analisando 6 pacientes com síndrome de Cushing, 2 com tumores não

funcionantes e um com hiperaldosteronismo. Seis dos nove expressaram todas as enzimas

requeridas para a síntese de cortisol ou aldosterona, porém nem todas as células

demonstravam expressão de tais enzimas, quando avaliadas por imunohistoquímica. Os

autores sugeriram a existência de uma expressão desorganizada das enzimas

esteroidogênicas quando as células foram analisadas individualmente.
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Outro receptor nuclear órfão, conhecido como DAX-1, foi avaliado por se saber

que o mesmo tem papéis quase sempre opostos ao SF-1, e ambos são expressos nos

mesmos tecidos. Tais funções estão tão intrinsecamente relacionadas que conhecer a

expressão de DAX-1 é uma das primeiras indagações ao se detectar alteração em  SF-1.

5.4 EXPRESSÃO DE DAX-1 E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E

HISTOLÓGICAS DOS TCAs

Usando dois métodos diferentes, o presente estudo mostrou concordância entre

a elevação da concentração de RNA mensageiro e aumento da expressão da proteína

DAX-1, na maioria dos TCAs pesquisados. Os aumentos encontrados através da

técnica de microarranjo foram maiores do que o aumento da expressão da proteína em

quase todas as amostras, sendo superiores nos adenomas, em relação ao córtex adrenal

normal e menores nos carcinomas, porém ainda maiores do que nas glândulas normais.

O melhor estado de preservação dos adenomas, geralmente pequenas massas, sem

focos macro ou microscópicos de necrose (VAN SLOOTEN et al., 1985; LUMACHI

et al., 2001) pode contribuir para esta diferença. Os adenomas de crianças geralmente

apresentam síndrome virilizante, com hiperprodução de andrógenos variável. O grau

de virilização, como conseqüência da concentração e duração da exposição aos

andrógenos, tem sido documentado por meio do padrão de pelos pubianos, tamanho de

pênis ou clitóris, presença de acne ou comedões, freqüência e tom da voz, e hipertrofia

muscular. Neste estudo não foi encontrada correlação entre concentrações séricas de

DHEA-S, antes da cirurgia, pilificação, presença de acne, e a expressão de transcritos

ou da proteína DAX-1. A concentração elevada de DAX-1 pode ser parte de um

mecanismo regulador contra a síntese de esteróides ativada por SF-1, cujo gene está

amplificado (FIGUEIREDO et al., 2004), e a expressão de proteína aumentada, nos

TCAs de criança (PIANOVSKI et al., submetido). DAX-1 tem um papel importante no

processo de formação e diferenciação do córtex adrenal no período embrionário, mas

também é um inibidor da transcrição de SF-1 (BEUSCHLEIN et al., 2002; VAL et al.,

2003) e de enzimas que sintetizam andrógenos e cortisol produzidos pela adrenal

(IKEDA et al., 1994; PARKER e SCHIMMER, 1997; LALLI et al., 1998).
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Embora a testosterona seja capaz de inibir a expressão de DAX-1 em

camundongos (MOROHASHI et al., 2000), os andrógenos e/ou cortisol parecem não

inibir a expressão de DAX-1 nos TCAs de crianças do presente estudo. A concentração

de esteróides verificada no sangue de pacientes com TCA neste trabalho foi produzida

por massas tumorais com peso 1,5 a 50 vezes maior do que o peso de dois córtex

adrenais normais (ORTH et al., 1992; MESIANO et al., 1997). Uma estimativa

aproximada dos 3 principais esteróides (DHEA-S, testosterona e cortisol) por cm3 de

tecido, na maioria dos TCAs, revelou valores mais baixos, semelhantes ou acima do

observado no córtex normal. Devemos ainda considerar que esta tentativa de estimar a

produção de esteróides por cm3 de tecido do córtex adrenal é falha por não considerar

as áreas de necrose geralmente existentes nos carcinomas. Em contrapartida, os

transcritos de DAX-1 (analisados em amostras sem necrose macroscópíca) estavam

aumentados em quase todos os TCAs, sugerindo que, pelo menos em alguns destes, a

inibição mediada por DAX-1 possa atenuar a ativação da síntese de esteróides mediada

por outros fatores. SF-1 é o receptor nuclear órfão que estimula a transcrição das

enzimas esteroidogênicas, entre elas StAR, hidroxilases esteróides citocromo P450 e

3β-hidroxiesteróide desidrogenase (PETER e DUBUIS, 2000). Além de SF-1,

estimulam a síntese de esteróides no córtex adrenal normal ou TCA, ACTH (BABU et

al., 2002), p53 (CHERIAN-SHAW et al., 2004) e LRH-1 (FAYARD et al., 2004). Nos

adultos, a maioria dos TCAs é clinicamente silenciosa (“não funcionantes”) ou se

manifesta como síndrome de Cushing (LATRONICO et al., 1997). Nas crianças, os

tumores produzem predominantemente andrógenos, seguidos de glicocorticóides e/ou

mineralocorticóides (RIBEIRO e FIGUEIREDO, 2004). No presente estudo, a

síndrome de Cushing foi observada apenas nos carcinomas, o que concorda com

achados de estudos anteriores que relacionam esta condição a um pior prognóstico

(GONZALES et al., 1990; BERGADA et al., 1996; MICHALKIEWICZ et al., 2004).

GIORDANO et al. (2003) encontraram proporções de transcritos de DAX-1 maiores

nos adenomas e alguns carcinomas de pacientes adultos com TCA (comunicação

pessoal), sem relação com a apresentação clínica ou produção hormonal (a maioria

com síndrome de Cushing e/ou hiperaldosteronismo). Pelos métodos de northern e
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western blot, REINCKE et al. (1998) analisaram TCAs de 27 adultos e mostraram que

a expressão de DAX-1 está baixa ou ausente nos tumores adrenais produtores de

aldosterona, mas alta nos adenomas adrenais não-funcionantes, sugerindo existir uma

correlação inversa entre a expressão de DAX-1 e a produção de hormônios esteróides.

Por outro lado, SHIBATA et al. (2001) descreveram expressão baixa de DAX-1 nos

adenomas produtores de cortisol e elevada em dois casos de adenomas produtores de

deoxicorticosterona onde a expressão de CYP17 é muito baixa, e que são clinicamente

caracterizados por excesso de produção de mineralocorticóides.

A subunidade alfa da inibina é um dos genes negativamente controlados por

DAX-1. ACHERMANN et al. (2001) mostraram que o sinergismo entre SF-1 e AMPc

na região promotora da subunidade alfa de inibina é inibido por DAX-1. Este elo

parece ser importante para explicar a possível participação de DAX-1 e da inibina no

processo de carcinogênese das gônadas e córtex adrenal. Existem fortes evidências de

que a subunidade alfa da inibina desempenha papel supressor tumoral nesses tecidos,

conforme indicado pelo aparecimento de TCAs em camundongos sem a sub-unidade

alfa da inibina, submetidos previamente a gonadectomia (MATZUK et al., 1992;

MATZUK et al.,1994). Ainda, corroborando a hipótese de participação da inibina alfa

nos TCAs de crianças, LONGUI et al.(2004) encontraram 8 de 9 crianças do sul do

Brasil com perda de heterozigose para subunidade alfa, sugerindo que além do

mutante p53 R337H presente em 13 de 14 tumores desse estudo, pode co-existir

diminuição ou perda da função da inibina alfa. Recentemente, ABD-ELAZIZ et al.

(2003) analisaram o valor de DAX-1 como fator prognóstico em carcinoma ovariano e

encontraram correlação positiva entre a imunorreatividade para DAX-1 e a baixa

sobrevida dos pacientes. Os achados de ACHERMANN et al. (2001), e ABD-ELAZIZ

et al. (2003), sugerem que DAX-1 poderia facilitar o aparecimento de tumor no ovário,

e provavelmente no córtex adrenal, através do bloqueio da atividade supressora de

tumor da sub-unidade alfa da inibina. Além da inibição em termos de transcrição,

DAX-1 atua na regulação pós-transcricional o que é sugerido pelo seu deslocamento

núcleo-citoplasmático, sua atividade de ligação ao RNA e sua associação com

polirribossomos nas células esteroidogênicas (LALLI et al., 2000). CONDE et al.,
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(2004), analisaram a expressão de DAX-1 em câncer de mama e encontraram diferença

estatisticamente significativa quando compararam doença benigna da mama e

carcinoma lobular infiltrativo (p = 0,037).

Para a maioria dos tecidos, considera-se que DAX-1 seja um cofator repressor

da transcrição de SF-1 (CRAWFORD et al., 1998). Contudo, BURRIS et al., (1995),

sugerem que SF-1 pode regular ou modular a expressão de DAX-1 ligando-se a

elementos de DNA encontrados na região promotora de DAX-1 e, assim, SF-1 se

posicionaria acima de DAX-1 na cascata reguladora de vários tecidos esteroidogênicos

e/ou outros componentes do eixo hipotálamo-hipofisário-adreno-gonadal.

A correlação entre a expressão de transcritos e a concentração de proteína

DAX-1, no presente trabalho, as duas acima do normal em quase todos os TCAs,

sugere a existência de um papel importante para o DAX-1 na etiopatogenia ou como

uma simples característica fenotípica do TCA da faixa pediátrica.  É possível que

DAX-1 tenha participação na inibição parcial da síntese de esteróides e/ou facilite a

formação do tumor através do bloqueio da sub-unidade alfa da inibina.

5.5 CONCEITOS E HIPÓTESES RELACIONADOS À ETIOPATOGENIA E À

ELEVADA INCIDÊNCIA DE TCA NO PARANÁ

Esta tese apresenta dados inéditos que ajudam a entender parte do mecanismo

relacionado à etiopatogenia dos TCAs de crianças, que ocorrem com elevada

incidência na região metropolitana de Curitiba e provavelmente em todo estado do

Paraná. Os fatores envolvidos são responsáveis por uma incidência de 3,5

casos/milhão de crianças abaixo de 15 anos de idade (PIANOVSKI et al., 2005,

submetido) o que é cerca de 12 a 18  vezes maior do que a incidência observada na

França (DESANDES et al., 2004) e nos Estados Unidos (BERSTEIN e GURNEY,

1999). Os resultados foram interpretados como ilustrado na Figura 10, com base nas

referências citadas no Quadro 6, apresentando propostas hipotéticas para a

participação do SF-1 e DAX-1. O papel exato destes receptores nucleares pode não ser

diretamente de fator etiológico, mas certamente eles estão relacionados à patogenia

dos TCAs.
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Quase todas as crianças do Paraná com TCA herdam de um dos progenitores o

gene mutante TP53 R337H. A célula do córtex adrenal perde o alelo normal (LOH)

(RIBEIRO et al., 1997), e em seguida a proteína TP53 R337H, em pH alcalino e/ou

processo febril, sofre uma perda de função ou fica incapacitada de induzir apoptose

e/ou inibir a proliferação celular por não se manter na forma de tetrâmeros para se

ligar ao DNA (DIGIAMMARINO et al., 2001; HAINAUT, 2002; LEE et al., 2003),

podendo assim alterar o resultado final das vias metabólicas moduladas pela proteína

p53. A soma dos efeitos destas vias, e mais outras que não dependam da p53 resultará

na formação do TCA. No esquema da Figura 10 foram propostos três principais

elementos que estariam alterados (p21, PUMA e IGF-II). Foi sugerido que a

proliferação celular aumenta com a redução da expressão de p21 (SHERR e

ROBERTS, 1995; LI et al., 1994), e em resposta ao aumento da ação de IGF-II (YU e

BERKEL, 1999), o qual por sua vez é regulado por p53 (ZHANG et al.,1996). Nos

TCA de criança e adulto, IGF-II foi identificado em elevadas concentrações

(ILVESMAKI et al., 1993; HOEFLICH et al., 2000; WILKIN et al., 2000; WEBER,

FOTTNER e WOLF, 2000). Acredita-se também que uma falha na apoptose aconteça

por não ocorrer o aumento esperado de PUMA em resposta ao TP53 R337H em

alguma condição de dano irreparável ao DNA, como relatado in vitro (HEMANN et

al., 2004; YU et al., 2003). O ritmo de crescimento dos TCAs parece ser variável como

sugerem alguns casos clínicos (FIGUEIREDO et al., 2004). Identificou-se que a maior

parte dos TCAs pesquisados no presente estudo apresentava amplificação de SF-1

(FIGUEIREDO et al., 2005), que representava, pelo menos em parte, a amplificação

de 9q34 (FIGUEIREDO et al., 1999). Esta alteração genômica e outras relatadas em

diferentes estudos parecem acontecer em decorrência da instabilidade genômica que se

instala com a perda parcial ou total da função da p53 (DASIKA et al., 1999). O

aumento da expressão de SF-1 pode resultar em duas alterações: no aumento da

esteroidogênese, como sugere o fato de a maioria das crianças com TCA apresentar

virilização, com ou sem síndrome de Cushing (MICHALKIEWICZ et al., 2004) ou no

provável estímulo da proliferação celular por um mecanismo semelhante ao que

acontece com seu homólogo, o LRH-1 (BOTRUGNO et al., 2004). O excesso de
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andrógenos e glicocorticóides poderia induzir aumento de um fator regulador inibidor

da esteroidogênese como o DAX-1 (SHIBATA et al., 2001). Por sua vez, o DAX-1 é o

principal inibidor da ação do SF-1 (CRAWFORD et al., 1998; SUZUKI et al., 2003) e

pode inibir diretamente enzimas envolvidas na síntese de esteróides (ZAZOPOULOS

et al., 1997), porém, esta inibição não é superior à soma dos estímulos a favor da

esteroidogênese, caso contrário não haveria predomínio de manifestações clínicas

decorrentes de excesso hormonal, confirmado pelas concentrações séricas dos

esteróides. A grande maioria das células do TCA de crianças produz hormônios,

enquanto menos que 5%  são capazes de causar apenas efeitos de massa, e portanto são

os que têm um diagnóstico tardio (MICHALKIEWICZ et al., 2004). Foi proposto

ainda que o aumento da expressão de DAX-1 no TCA pode resultar em inibição da

expressão da subunidade alfa da inibina (ACHERMANN et al., 2001). Por sua vez,

sabe-se que a inibina é considerada como fator de supressão tumoral por inibir a

proliferação celular através da ligação aos receptores de TGF beta (LEWIS et al.,

2000; KINGSLEY, 1994) e interferir na ação de ativina (RISBRIDGER, SCHMITT e

ROBERTSON et al., 2001). Parece não haver dúvidas quanto ao papel de supressor

tumoral da inibina, inibidor da proliferação celular, mas ainda se questiona seu papel

como ativador da apoptose (ZHANG et al., 1999).

Todas estas etapas, ainda apresentadas de maneira não clara e bastante

simplificadas, contribuem para explicar a baixa penetrância do TCA com este mutante

TP53 R337H, de cerca de 10% (FIGUEIREDO et al., submetido). O processo de

formação do TCA é multifatorial e não se sabe ainda o que determina o fenótipo

maligno. O acúmulo de alterações moleculares pode ser responsável pela definição do

prognóstico final. No presente estudo, a análise de SF-1 e de DAX-1 não encontrou

significado prognóstico na evolução dos TCAs de crianças do Paraná.
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FIGURA 10 - HIPÓTESES PARA ETIOPATOGENIA DO TCA DE CRIANÇAS DO PARANÁ
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QUADRO 6  – REFERÊNCIAS RELATIVAS À HIPÓTESE SOBRE
ETIOPATOGENIA    DO TCA DE CRIANÇAS DO PARANÁ

REFERÊNCIAS
1 RIBEIRO et al., 2001 15 FIGUEIREDO et al., 2005 (Apêndice 4)
2 DIGIAMMARINO et al., 2002 16 PIANOVSKI et al., (Apêndice 5)
3 LEE et al., 2003 17 PARKER e SCHIMMER, 1997
4 STOJADINOVIC et al., 2002 18 YU et al., 1998
5 HENGST et al., 1998 19 FIGUEIREDO et al., (Apêndice 6)
6 ZHANG et al., 1996 20 LALLI e SASSONE-CORSI, 1999
7 WILKIN et al., 2000 21 ZAZOPOULOS  et al.,1997
8 ILVESMAKI et al., 1993 22 ACHERMAN et al., 2001
9 HEMANN et al., 2004 23 ZHANG et al., 1999
10 YU et al., 2002 24 RISBRIDGER et al., 2001
11 FIGUEIREDO et al., 1999 25 LEWIS et al., 2000
12 JAMES et al., 1999 26 BEUSCHLEIN et al., 2002
13 ZHAO et al., 1999 27 PIANOVSKI et al., 2005 (Apêndice 3)
14 KJELMANN et al., 1996
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6 CONCLUSÕES

A realização desta pesquisa permitiu a identificação de questões importantes

para a elucidação das várias etapas da etiopatogenia e carcinogênese responsáveis pelo

aparecimento do TCA em crianças. Assim, concluiu-se que:

1 -  A mortalidade padronizada por idade, por TCA, na região metropolitana

de Curitiba, é igual a 1,6/milhão de crianças abaixo de 15 anos de idade.

2 - A incidência de TCA é em torno de 3,5/milhão de crianças com idade

inferior a 15 anos, ou seja, 18 vezes maior do que na França.

3 - A taxa de mortalidade padronizada por idade para o neuroblastoma adrenal

é de 2,0/milhão de crianças com idade inferior a 15 anos/ano. A relação entre

mortalidade, padronizada por idade, por TCA e por neuroblastoma adrenal, na região

metropolitana de Curitiba, é 1,25, enquanto o esperado seria cerca de 15 óbitos por Nb

para cada óbito por TCA.

4 - A maior parte dos TCAs do Paraná apresenta aumento no número  de

cópias de SF-1, confirmando que este é um dos genes amplificados associados à

amplificação 9q34. A amplificação foi detectada em adenomas e carcinomas, tanto na

forma clínica virilizante quanto na forma mista (virilizante + Cushing), não apresenta

diferença quanto à evolução e sexo e não se correlaciona com idade ou estádio do

tumor.

5 - A expressão protéica de SF-1 está aumentada nos TCAs, porém não há

correlação entre o número de cópias do gene SF-1 e sua expressão protéica, indicando

diferentes taxas de metabolismo para o transcrito e a proteína ou, ainda, fatores que

silenciam parcialmente a expressão gênica. Da mesma forma, a expressão protéica de

SF-1 não está associada às variáveis idade, sexo, forma clínica, estadiamento, tipo

histológico, concentrações séricas de cortisol e/ou sulfato de deidroepiandrosterona,

nem à sobrevida.
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6 - TCAs apresentam, em média, aumento da concentração de  transcritos do

gene DAX-1 em relação às adrenais normais. A expressão protéica média de DAX-1

também está aumentada nos TCAs em relação às adrenais normais. Nem a

concentração de transcrito de DAX-1 nem sua expressão protéica diferem quanto às

formas clínicas (virilizante, virilização associada à síndrome de Cushing,

hiperaldosteronismo associado à síndrome de Cushing), sexo ou evolução e não se

correlacionam com o  estádio do tumor.
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