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Resumo 

 

Silva R. Envolvimento da β-catenina na via WNT em meduloblastoma: estudo 
molecular e imunohistoquímico [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina da USP, Universidade de São Paulo; 2007. 107 p 
 
Meduloblastoma é um tumor embrionário maligno e invasivo do cerebelo, 
com manifestação preferencial em crianças, sendo predominantemente de 
diferenciação neuronal e tendência natural a metastatização por via liquórica. 

O gene da β-catenina (CTNNB1) está localizado no cromossomo 
3p22-p21-3, sendo seu produto uma proteína citoplasmática de 92 kDa, 
envolvida na adesão celular e na transdução de sinal durante a 

embriogênese e morfogênese tecidual. A fosforilação da β-catenina é 
necessária para sua degradação, evitando a associação com o fator de 
transcrição Tcf (fator de célula T), responsável pela ativação de genes, cujos 
produtos promovem a proliferação celular. Estudos têm demonstrado a 

presença da β-catenina no núcleo das células de tumorais, um achado 
inesperado, pois, tratando-se de uma proteína envolvida na adesão celular, 
sua expressão seria esperada na membrana celular. Subseqüentemente 

foram descritas mutações no exon 3 do gene da β-catenina, envolvendo 
sítios de fosforilação. Este estudo teve como objetivo analisar em 
meduloblastomas: mutações no gene CTNNB1, o acúmulo da proteína 

β-catenina, bem como correlacionar ambos os achados entre si e com o tipo 
histológico e analisar os níveis de expressão relativa de genes envolvidos na 
via WNT (CTNNB1, AXIN1, WNT1 e APC) e correlaciona-los com o tipo 

histológico, idade e dados de mutação de CTNNB1 e acúmulo de β-catenina. 
As amostras de DNA foram extraídas de 67 casos de meduloblastomas. A 
análise de alterações no exon 3 de CTNNB1 foi realizada pela reação em 
cadeia da polimerase (PCR) e seqüenciamento direto. A expressão da 

β-catenina foi analisada pela técnica de imunohistoquímica (IHQ). As 
análises de expressão relativa de CTNNB1, AXIN1, WNT1 e APC foram 
realizadas pelo método de PCR quantitativo em tempo real (RQ-PCR) em 31 
amostras de meduloblastomas. A freqüência de mutações do exon 3 de 
CTNBB1 foi de 15%. Foram identificadas 6 mutações missense e em 
heterozigose em 10 casos: troca de G por A (Asp32Asn) em um caso, troca 
de C por A (Ser34Tir) em quatro casos, troca de C por G (Ser33Cis) em dois 



casos, troca G por A (Gli34Arg) em um caso, troca de G por T (Gli34Glu) em 
um caso e troca de C por A (Ser37Tir) em um caso. Foi observada uma 
imunorreatividade de ß-catenina no núcleo em 36,4% dos casos analisados. 
No citoplasma, a ß-catenina estava presente em todos os casos. Não houve 
correlação entre o tipo histológico e os dados qualitativos e 
semi-quantitativos de IHQ. Também não houve correlação entre o tipo 
histológico com os achados de mutações. Não foi observada diferença nos 
níveis de expressão dos genes CTNNB1, AXIN1 e APC nos 
meduloblastomas em relação ao tecidos cerebelares não tumorais. Na 
análise de expressão relativa e a classificação histológica, apenas APC 
apresentou diferença entre o tipo clássico com o desmoplásico. Não houve 
diferença dos níveis de expressão relativa em nenhum dos genes com 
relação à idade do paciente. A presença de mutações de CTNNB1 não afetou 
a expressão relativa de CTNNB1 e APC. Por outro lado, AXIN1 apresentou 
uma maior expressão relativa nos casos com mutação. APC apresentou uma 

menor expressão quanto maior o acúmulo de β-catenina no núcleo. Os dados 
indicam que outras proteínas da via WNT podem estar envolvidas no 

acúmulo de β-catenina nas células de meduloblastomas, além do 
envolvimento de outras diferentes vias. 
 
Descritores: 1 - imunohistoquímica 2 - beta-catenina 3 - meduloblastoma 4 - 
mutações 5 - reação em cadeia da polimerase 6 - proteína WNT 



Summary 
 

Silva R. Involvement of β-catenin gene in WNT pathway in medulloblastoma: 
molecular and immunohistochemical analysis [dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo”; 2007. 107 p 
 
Medulloblastoma is a malignant invasive embryonal tumor of the cerebellum 
with a preferential manifestation in children, being predominantly with 
neuronal differentiation, and a natural tendency to metastasize through spinal 

fluid pathways. β-catenin gene (CTNNB1) is localized at chromosome 
3p22-p21.3 and codifies a cytoplasmatic protein of 92 kDa, involved in cellular 
adhesion and signal transduction during embriogenesis and tissue 

morphogenesis. β-catenin phosphorylation is necessary for its degradation, 
avoiding association with Tcf (T cell factor), responsible for activation of some 
genes, whose products promote cellular proliferation. Studies have 

demonstrated the presence of β-catenin in the nucleus of tumoral cells, an 
unexpected finding because it is a protein involved in cellular adhesion and its 
normal localization is at the cellular membrane. Subsequentially, mutations in 

the phosphorylation sites, localized at the exon 3 of β-catenin gene, have 
been described. The aims of this study were to analyze in medulloblastomas: 

CTNNB1 gene mutations, the protein β-catenin accumulation, as well as to 
correlate both findings between them and with the histological type and to 
analyze the relative expression levels of genes involved in the WNT pathway 
(CTNNB1, AXIN1, WNT1 and APC). DNA samples were extracted from 67 
cases of medulloblastoma. Alterations of CTNNB1 exon 3 were analyzed by 
polymerase chain reaction (PCR) and direct sequencing. The expression of 

the protein β-catenin was assessed by immunohistochemistry (IHC). The 
relative expression analyses of CTNNB1, AXIN1, WNT1 and APC were 
determined by quantitative real time PCR (RQ-PCR) in 31 medulloblastoma 
samples. The frequency of CTNBB1 exon 3 mutations in the CTNNB1 was 
15%. We identified six missense heterozygous mutations in ten cases: a G to 
A change (Asp32Asn) in one case, a C to A change (Ser34Tyr) in four cases, 
a C to G change (Ser33Cys) in two cases, a G to A change (Gly34Arg) in one 
case and a G to T change (Gly34Glu) in one case and a C to A change 

(Ser37Tyr) in one case. It was observed β-catenin immunoreactivity in the 
nucleus in 36.4% of all cases analyzed. In the cytoplasm, the ß-catenin was 
present in all the cases. No correlation between histological type and IHQ 



qualitative and semi-quantitative. Also, there was no correlation between 
histological type and mutations. No difference in the expression levels of the 
genes CTNNB1, AXIN1 and APC were observed in medulloblastomas in 
relation to normal cerebellum samples by QT-PCR analysis. In the analysis of 
relative expression and the histological classification, only APC presented 
significant difference between classic and desmoplastic type. There was no 
difference of the relative expression levels of any gene with the patient’s age. 
The presence of CTNNB1 mutations did not affect the relative expression of 
CTNNB1 and APC. On the other hand, AXIN1 presented a higher relative 
expression in the cases with mutation. APC expression level was lower when 

β-catenin nuclear accumulation was higher. Our data indicate that other 
proteins of WNT pathway can be involved in β-catenin accumulation in 
medulloblastoma cells, as well as the involvement of other different pathways. 
 
Descriptors: 1 - immunohistochemistry 2 - beta-catenin 3 - medulloblastoma 
4 - mutation 5 - polymerase chain reaction 6 - WNT proteins 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Meduloblastomas 
 

Meduloblastoma é um tumor neuroectodérmico primitivo maligno do 

cerebelo. Ocorre principalmente em crianças, entre três e oito anos de idade, 

podendo também ocorrer em adultos, porém com uma menor freqüência. Na 

infância, o meduloblastoma é a neoplasia maligna primária mais comum do 

sistema nervoso central (SNC), representando de 20 a 25% dos tumores 

encefálicos e de 30 a 40% dos tumores de fossa posterior, enquanto que em 

adultos ele representa apenas de 0,5 a 1% de todas neoplasias 

intracranianas (Sarkar et al., 2002). É predominante no sexo masculino, tanto 

em crianças como em adultos. 

Pacientes com meduloblastoma podem apresentar sintomas de 

hipertensão intracraniana, como cefaléia, vômitos e distúrbios visuais. Como 

o cerebelo é o local que controla a coordenação motora, ocorrem, com 

freqüência, alterações do equilíbrio e da coordenação motora. Nos estágios 

avançados, ainda, podem ocorrer outros sintomas, como nistagmo e rigidez 

na nuca. Além disso, as manifestações clínicas podem estar relacionadas 

com a disseminação do tumor através do líquor cefalorraquidiano 

(Giangaspero et al., 2000; Ironside et al., 2002). 

Macroscopicamente o tumor possui característica sólida. Contém 

muitas células unidas e pequenas, com pouco citoplasma, numerosas 

mitoses e reduzido estroma, apresentando uma tendência a formar 

aglomerados ou pseudorosetas. Pode ocorrer, ainda, uma disseminação 

liquórica com implantação de células tumorais no espaço subaracnóide 

encefálico e espinhal, nas paredes dos ventrículos laterais e do terceiro 

ventrículo (Thorn et al., 1980; Inakoshi et al., 2003). A Figura 1 mostra 

imagens de ressonância nuclear magnética e imagem macroscópica de 

meduloblastoma.  
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FIGURA 1: Imagem de Ressonância Nuclear Magnética e aspecto macroscópico de 
meduloblastoma 
A: corte transversal ao nível da fossa posterior, seqüência ou aquisição em T1 [TE 
15, TR 350], com infusão de gadolínio. Observa-se massa tumoral ocupando o 
quarto ventrículo, com extensão aos hemisférios cerebelares adjacentes com 
captação heterogênea de contraste. 
B: tumor localizado no vermis cerebelar, invadindo os hemisférios cerebelares 
(Giangaspero et al., 2000). 
 

 

A utilização de quimioterapia específica tende a melhorar o índice de 

sobrevida dos pacientes. 

Os meduloblastomas estão classificados dentro do grupo de tumores 

de origem neuroepitelial, na subclassificação de tumores embrionários. São 

reconhecidas quatro variantes histológicas, que diferem em suas 

características morfológicas: o tipo clássico, o desmoplásico, o extensiva 

nodularidade e o de células grandes (Katsetos et al., 1989; Burger et al., 

1998; Brown et al., 2000; Ellison et al., 2002; Gingaspero et al., 2000; 

Ironside, 2002) Os meduloblastomas não são histologicamente homogêneos, 

mas podem ter graus de anaplasias dentro da mesma lesão (Giangaspero et 

al., 2006). A Tabela 1 e a Figura 2 apresentam, respectivamente, as 

características e as imagens histológicas do tipo de meduloblastomas, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

B 
A 
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TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DOS MEDULOBLASTOMAS SEGUNDO A 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) 
 

Tipo Características Histológicas 

Clássico - células agrupadas com núcleo arredondado 

- pouco citoplasma 

- rosetas neuroblásticas 

- alta atividade mitótica 

- apoptose 

- células gigantes multinucleadas 

Desmoplásico - zonas livres de reticulina nodular (ilhas pálidas) 

- células altamente proliferativas 

- nódulos com reduzida celularidade 

- nódulos entre o núcleo de célula irregulares e hipercromáticos 

- aumento na quantidade de colágeno e fibras reticulina sem o 

padrão nodular 

Extensiva 

nodularidade 

- uniformidade nuclear intranodular 

- nódulos com diferenciação neurocítica 

- células ganglionárias 

Células grandes - células com tamanho aumentado 

- alto índice mitótico 

- numerosos corpos apoptóticos isolados ou confluentes 

- núcleo polimórfico 

- citoplasma abundante 
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FIGURA 2: Fotomicrografia ótica de meduloblastomas corados com H&E das quatro 
variantes histológicas de meduloblastoma. 
(A) Clássico, aumento de 400x, (B) Desmoplásico, aumento de 40x, (C) Extensiva 
nodularidade, aumento de 40x e (D) Células grandes, aumento de 400x. 

BB

A 
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FIGURA 2 (CONTINUAÇÃO): Fotomicrografia ótica de meduloblastomas coradas 
com H&E das quatro variantes histológicas de meduloblastoma 
(A) Clássico, aumento de 400x, (B) Desmoplásico, aumento de 40x, (C) Extensiva 
nodularidade, aumento de 40x e (D) Células grandes, aumento de 400x. 

 

C

D
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A forma clássica corresponde a 80% dos meduloblastomas, enquanto 

que a desmoplásica e a de células grandes correspondem, respectivamente, 

a 15 e a 4% (Burger et al., 1998; Giangaspero et al., 1992; Giangaspero et 

al., 2000; Ironside et al., 2002; MacManamy et al., 2003). A forma com 

extensiva nodularidade é considerada rara, ocorrendo mais freqüentemente 

em crianças menores que 3 anos e apresentando um prognóstico mais 

favorável, quando comparado com os de meduloblastomas do tipo clássico 

(Katsetos et al., 1989; Pearl et al., 1981; Suresh et al., 2004). 

Meduloblastoma com extensiva nodularidade também é reconhecido como 

uma variante do tipo desmoplásico (Giangaspero et al., 1999 e 2000). 

Crianças com meduloblastoma do tipo células grandes apresentam um 

pior prognóstico do que as com tumores clássicos (Ellison et al., 2005). 

O mecanismo de desprendimento das células tumorais levando a 

disseminação liquórica poderia ser explicado pelos estudos realizados por 

Eberhart et al. (2000) e Zurawel et al. (1998), que demonstraram a presença 

da proteína β-catenina no núcleo celular. Trata-se de um achado inesperado, 

pois sendo a β-catenina uma molécula de adesão, sua localização habitual 

seria na membrana celular. 

A ocorrência de meduloblastoma na síndrome de Turcot tipo 2, na qual 

pacientes apresentam múltiplos pólipos no cólon e mutações no gene 

supressor de tumor APC (adenomatus polyposis coli), indicou que 

anormalidades da via WNT poderiam estar envolvidas no desenvolvimento 

de meduloblastomas esporádicos (Gilbertson, 2004; Kikuchi, 2003). 

Posteriormente, mutações nos componentes da via WNT, incluindo APC e β-

catenina, foram consistentemente demonstradas em aproximadamente 15% 

dos meduloblastomas esporádicos (Zurawel et al., 1998; Huang et al., 2000; 

Eberhart et al., 2000; Koch, et al., 2001; Baeza, et al., 2003; Ellison et al., 

2005). 
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1.2. Moléculas de Adesão 

 

As moléculas de adesão celular são glicoproteínas expressas na 

superfície celular, mediando o contato célula-célula e célula-matriz 

extracelular. O processo de adesão é essencial para vários eventos 

biológicos como: morfogênese, crescimento, organização e estabilidade 

teciduais. 

A disfunção da adesão célula-célula é um fator fundamental para que 

as células neoplásicas produzam metátases. As moléculas de adesão têm 

sido identificadas como selectinas, superfamília das imunoglobulinas e o 

complexo caderina-catenina (Albelda, 1993; Aplin, et al., 1998; Baylin, et al., 

2000). 

Algumas moléculas de adesão, como as caderinas, apresentam 

capacidade de interação homofílica, isto é, duas moléculas iguais interagem 

entre si (Abelda 1993). 

 

1.3. Caderinas 

 

São moléculas cálcio-dependentes que formam, preferencialmente, 

interações homofílicas. Responsáveis pela adesão célula-célula, as 

caderinas são importantes para a diferenciação e estrutura dos tecidos. Além 

disso, elas constituem uma família de moléculas, entre as quais destacam-se 

as E-, N- e P-caderinas (Aberle et al., 1996; Yap et al., 1997). Cada uma 

possui distribuição característica predominante nos tecidos: a E-caderina é 

encontrada em células epiteliais (Nagafuchi et al., 1987; Mansouri et al., 

1988; Berx et al., 1995; Bussemakers et al., 1993); a N-caderina, no sistema 

nervoso (Shimoyama et al., 1989; Bussemakers et al., 1994; Kremmiodiottis 

et al., 1998); a P-caderina, na pele, próstata e placenta (Hatta et al., 1988; 

Hemperly et al., 1990; Wallis et al., 1994). 

As caderinas são proteínas transmembrânicas ao redor das quais as 

junções aderentes célula-célula são formadas. Um domínio citoplasmático, 

altamente conservado, interage com os filamentos da actina através da α-, β- 
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e γ- cateninas (Figura 3). Esta interação é necessária para que ocorra a 

adesão entre as células. Experimentos in vivo e in vitro demonstraram que as 

caderinas são as principais moléculas de adesão que mantém as células 

unidas em tecidos embrionários no estágio inicial de desenvolvimento 

(Alberts et al., 1997). 

A E-caderina é conhecida por diminuir a atividade transcricional pela 

formação de um complexo com a β-catenina. Diversos estudos 

demonstraram que os componentes do complexo caderina-catenina 

organizam-se de forma hierárquica, ou seja, a E-caderina contém um sítio de 

ligação comum que acomoda a β- ou α-catenina de forma mutuamente 

exclusiva, as quais, por sua vez, ligam-se a γ-catenina. Pode, ainda regular 

novos níveis de β-catenina, uma vez que a região promotora da E-caderina 

contém sítios de ligação ao TCF/LEF (T-cell factor / Limphoid enhancer 

factor), e pode ser alvo da sinalização da via WNT (Potter et al.,1999). 

A perda de expressão da E-caderina leva a uma perda de adesão 

célula-célula, contribuindo para a invasão tumoral, para o desenvolvimento 

de metástases e, conseqüentemente, para a progressão de diferentes 

neoplasias. Estas observações corroboram o papel desta proteína como 

supressora de crescimento e invasão tumoral (Bracke et al., 1996; Toyoda et 

al., 2005). 

Outros dados sugerem que as mutações da β-catenina, juntamente 

com o aumento de expressão dos genes da E-caderina e Wnt, podem 

contribuir para o desenvolvimento de tumores do SNC (Howng et al., 2002). 
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FIGURA 3: Diagrama esquemático de uma molécula de caderina típica 
A porção extracelular da proteína é dividida em 5 domínios semelhantes, 3 dos 
quais contém sítios de ligação para o cálcio. O domínio extracelular regula a adesão 
célula-célula. A porção citoplasmática interage com o citoesqueleto de actina através 
da ligação de várias proteínas, incluindo as 3 cateninas (α, β, γ) (Figura adaptada de 
Alberts et al.,1997). 
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1.4. Cateninas  

 

As cateninas são proteínas citoplasmáticas envolvidas na adesão 

celular e na transdução de sinal durante a embriogênese e morfogênese 

tecidual (Barth et al., 1997). São constituídas por três grupos clássicos, 

denominados α-catenina (102 kDa), β-catenina (92 kDa) e γ-cateninas (83 

kDa) (Ozawa et al.,1989; Butz et al.,1992).  

Dentre o grupo das cateninas, a β-catenina possui destaque por se 

ligar diretamente à porção citoplasmática da E-caderina (Barth et al., 1997, 

Bem-Ze’ev et al., 2000). 

 

1.4.1. β-Catenina  

 

O gene da β-catenina (CTNNB1) está localizado no cromossomo 

3p22, em uma região freqüentemente alterada em uma variedade de 

tumores. Seu produto é uma proteína multifuncional, que consiste de uma 

porção N-terminal de 130, uma central de 550 e uma C-terminal de 100 

aminoácidos (Cadigan et al.,1997; Miller et al., 1996; Barth et al., 1997, 

Nelson & Nusse, 2004). Quando localizada na membrana, a β-catenina liga-

se à porção intracelular do complexo E-caderina com o citoesqueleto, um 

passo crítico para a morfogêneses e a manutenção da arquitetura tecidual. 

A região N-terminal possui sítios de fosforilação para a GSK-3β 

(glicogênio sintetase quinase-3 beta), enquanto que a região C-terminal 

desempenha uma função transativadora de genes que participam da 

proliferação celular. A região central contém 12 seqüências repetidas 

imperfeitas de 42 aminoácidos conhecidos como “Repetições Armadillo”, 

necessária para a interação com várias proteínas, incluindo caderinas, APC 

(Adenomatous Polyposis Coli) e TCF/LEF (Akiyama, 2000). A Figura 4 

mostra uma representação esquemática da β-catenina. 

Os fatores de transcrição TCF/LEF são responsáveis pela ativação de 

genes, cujos produtos promovem a proliferação celular. TCF/LEF são 

ativados pela β-catenina, pela interação em sítios de ligação das regiões 
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promotoras de seus genes (Polaskis et al., 2000; Hurlstone et al., 2002; 

Oloumi et al., 2004). 

Em termos funcionais a β-catenina parece estar envolvida na 

organização da arquitetura tecidual e na polaridade das células. Assim 

sendo, qualquer aumento artificial nos níveis de β-catenina em embriões em 

desenvolvimento induzem irregularidades na organização do tecido (Ilyas et 

al., 1997b). A inibição da atividade da β-catenina também resulta na falha do 

desenvolvimento de tecido dorsal do embrião (Gumbiner et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIGURA 4: Representação esquemática da β-catenina 
A proteína contém sítios de ligação para a a-catenina, APC e E-caderina e um sítio 
de fosforilação para a GSK-3β. A β-catenina também contém 12 repetições Armadillo 
de 42 aminoácidos e ainda um domínio de transativação de genes que levam à 
proliferação celular na porção C-terminal (Figura adaptada de Ilyas & Tomlinson, 
1997a e Akiyama, 2000). 
b- 
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1.4.2. O papel da β-catenina na adesão e motilidade celular 

 

A junção aderente da membrana celular é especializada para facilitar 

as interações homofílicas célula-célula. Nas células epiteliais, ela é 

organizada ao redor da glicoproteína transmembrânica E-caderina. As 

regiões N-terminais das moléculas de E-caderina de células adjacentes 

interagem diretamente entre si. A porção citoplasmática da E-caderina 

homodímero, altamente conservada, liga-se, então, especificamente ao 

domínio Armadillo da β-catenina. A região N-terminal da β-catenina, por sua 

vez, liga-se com a α-catenina, que interage diretamente com os filamentos de 

actina do citoesqueleto. Esta via possibilita a formação de uma forte ligação 

célula-célula. 

Contudo, há um elemento dinâmico deste complexo que permite o 

movimento das células durante o desenvolvimento e regeneração. Sob estas 

condições, a migração epitelial, por exemplo, é acompanhada pela 

fosforilação de um resíduo de tirosina da β-catenina, pela separação do 

complexo da caderina-catenina e por um aumento da β-catenina livre no 

citoplasma. A inibição da fosforilação de uma tirosina da β-catenina inibe a 

migração de células epiteliais (Muller et al., 1999). 

 

1.4.3. Sinalização da via WNT 

 

A via WNT é homóloga à via Wingless de drosófila (Papkoff et al., 

1996). As Wnts são uma grande família de proteínas secretadas, ricas em 

cisteína, que regulam uma grande variedade de processos em vertebrados e 

invertebrados por indução transcricional ou mudanças morfológicas em 

resposta das células (Huelsken et al., 2001). 

Wnts são proteínas sinalizadoras que influenciam múltiplos processos 

no desenvolvimento animal. Existem 19 genes Wnt no genoma de mamíferos 

e a diversidade de suas funções é exemplificada pelas mutações que levam 

a anomalias de desenvolvimento variando de perdas de células tronco a 

defeitos nos sistema renal e reprodutivo. A sinalização é iniciada pela ligação 
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da WNT a duas moléculas receptoras, proteínas frizzled e os receptores de 

lipoproteína 5 e 6 (LRP-5/6) (Nelson & Nusse, 2004). 

Várias proteínas desta família, incluindo Wnt-1, Wnt-2, Wnt-3 e Wnt-

5a, estão associadas com a proliferação anormal de tecido de mama, na 

carcinogênese de meduloblastoma e de outros tumores (Smalley et al., 1999; 

Jonsson et al., 1998; Dahymen et al., 2001; Zurawel et al., 1998). 

A sinalização WNT promove uma ampla variedade de respostas 

dependentes e independentes da catenina, incluindo regulação da 

proliferação e sobrevivência celular, remodelamento do citoesqueleto para 

definir a polaridade e a motilidade celular (Zhurinsky et al., 2000). 

Observa-se que a via WNT é preservada durante o processo evolutivo 

dos mamíferos. Estudos corroboram um modelo no qual a proteína Wnt 

secretada interage direta ou indiretamente com receptores codificados pela 

família do gene frizzled. Em resposta ao sinal WNT, os receptores frizzled 

ativam a fosfoproteína dishevelled, a qual, por sua vez, é uma proteína 

conservada que interpreta sinais captados pelos receptores de frizzled. 

Apesar do mecanismo ainda ser desconhecido, a fosfoproteína dishevelled 

inibe a função da enzima GSK-3β. Este processo leva a um acúmulo de β-

catenina hipofosforilada no citoplasma e, subseqüentemente, no núcleo 

(Barth et al., 1997). Em contraste, o APC, em complexo com a β-catenina, 

leva à sua degradação, auxiliando a controlar o nível de β-catenina livre no 

citoplasma (Figura 6). 

 

1.4.4. Proteínas que interagem diretamente com a β-catenina 

 

 Diversas moléculas são capazes de interagir com a β-catenina entre 

as quais estão a APC, a axina, e a GSK-3β. 

A regulação do nível da proteína β-catenina é crucial para os múltiplos 

passos da sinalização celular. A fosforilação da β-catenina pela GSK-3β é 

essencial para a desestabilização desta proteína. A β-catenina é fosforilada 

em múltiplos sítios (três serinas e uma treonina) localizados no domínio N-
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terminal. A fosforilação da β-catenina pela GSK-3β, na ausência de sinais de 

crescimento e diferenciação, resulta na sua degradação mediada pela 

ubiquitina (Oloumi et al., 2004). A GSK3β fosforila e se liga a muitas 

proteínas na via WNT, sendo esta uma forma para regular os níveis de β-

catenina (Dominguez et al., 1995; Hedgepeth et al., 1999b; Ikeda et al., 1998; 

Ito et al., 1998; Nakamura et al., 1998b; Rubinfeld et al., 1996; Yamamoto et 

al., 1999; Yost et al., 1996). 

Enquanto a maior parte da β-catenina desempenha um papel 

estrutural nas junções aderentes, ligando membros da família das caderinas 

ao citoesqueleto, a β-catenina não-juncional é rapidamente degradada pelo 

sistema proteossômico da ubiquitina. A estabilização da β-catenina 

citoplasmática pela via de sinalização de WNT leva ao seu acúmulo nuclear, 

complexada com os fatores de transcrição TCF/LEF. Esta sinalização nuclear 

pela β-catenina está envolvida na regulação de vários eventos celulares 

durante o desenvolvimento embrionário e a ativação aberrante da 

transativação mediada por esta molécula pode contribuir para a 

tumorigênese por causar o aumento da proliferação celular (Zhurinsky et al., 

2000). 

A proteína APC, segundo Korinek et al. (1997) e Morin et al. (1997), é 

um regulador negativo de sinalização da β-catenina, sendo considerado um 

gene supressor de tumor. A ligação da APC à β-catenina resulta na 

fosforilação dos resíduos da serina e treonina da porção N-terminal da β-

catenina pela GSK-3β (Van Aken et al., 2001). Entretanto, a interação do 

APC, tanto com axina quanto com β-catenina, é necessária para a 

capacidade do APC de levar a degradação da β-catenina. No complexo, 

GSK-3β ligado à axina fosforila eficientemente o APC e aumenta a ligação da 

β-catenina com o APC (Rubinfeld et al.,1996; Ikeda et al., 2000). 

Em câncer do cólon, mutações do APC são correlacionadas com altos 

níveis de β-catenina, ativando o complexo TCF/β-catenina. Mutações do APC 

também são freqüentemente identificadas em FAP (Familial Adenomatous 

Poliposis). Muitas mutações no APC resultam em proteínas truncadas que 
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não são capazes de se ligar a axina (Polaskis et al., 2000; Fodde et al., 

2001). 

A proteína axina foi originalmente identificada como um produto do 

gene denominado Fused de camundongo. Ela foi caracterizada como um 

regulador negativo de sinalização da via WNT em camundongos (Zeng et al., 

1997). Estudos demostraram que a axina age como um supressor de tumor 

em carcinoma de fígado (Satoh et al., 2000). Os diferentes domínios da axina 

possuem capacidade de ligação ao APC, GSK3β, β-catenina e à própria 

axina. Experimentos sugerem que a axina forma um dímero para exercer sua 

função como inibidor da transcrição de TCF/LEF (Fagotto et al., 1999; 

Kishida et al., 1999; Sahanada et al., 1999). 

A axina possui a capacidade de aproximar a β-catenina e a GSK3β, 

facilitando, então, a fosforilação da β-catenina (Hart et al., 1998) e sua 

subseqüente degradação (Aberle et al., 1997). 

Estudos identificaram mutações no gene da axina em 

meduloblastomas esporádicos, indicando que essas alterações ativem a via 

WNT nestes tumores (Dahmen et al., 2001). Também foram encontradas 

deleções de aproximadamente 200 a 600 pares de bases em 

meduloblastomas (Baeza et al, 2003). 

Há várias outras proteínas descritas que também interagem com a β-

catenina, sendo a oncoproteína Muc1 é uma delas. Seu domínio 

citoplasmático se liga diretamente na repetição Armadillo da β-catenina. 

Muc1 bloqueia GSK-3β e, desse modo, estabiliza a β-catenina. A interação 

entre Muc1 e β-catenina inibe a degradação da proteína, aumentando os 

níveis nucleares de β-catenina desfosforiladas e contribuindo para um 

fenótipo maligno (Huang et al., 2005). 

A proteína denominada Sufu (supressor of fused) está envolvida em 

uma outra via de sinalização importante, a via Hedgehog (Hh). O aumento de 

expressão de Sufu resulta na redução da β-catenina no núcleo, sugerindo 

que Sufu pode agir como um regulador negativo da via WNT, promovendo 

um acúmulo de β-catenina no citoplasma (Meng et al., 2001). Células 

mutantes do gene SUFU que resultam na perda da função de Sufu possuem 
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um aumento da atividade de ambas as via WNT e Hh, levando a uma 

excessiva proliferação (Taylor et al., 2004). 

Em câncer de mama, receptores ERBB1 e ERBB2 interagem 

diretamente com a β-catenina, levando a sua fosforilação e conseqüente a 

um aumento dos seus níveis no citoplasma (Schroeder et al., 2002). 

 

1.5. Degradação da β-catenina 

 

1.5.1. Via normal 

 

 A β-catenina encontra-se ligada a caderina que, por sua vez, regula a 

adesão de células, conforme já discutido anteriormente. A β-catenina no 

complexo axina, APC e GSK-3β é fosforilada e degradada pela via de 

ubiquitinação proteossômica (Polaskis, 2002). A Figura 5 mostra um 

esquema da β-catenina na adesão celular e sua degradação normal. 
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FIGURA 5: Envolvimento da β-catenina na adesão celular 
β-catenina (β) se liga a E-caderina e α-catenina (α), a qual está associada com o 
citoesqueleto da actina. Quando a via de sinalização de WNT está inativado, a β-
catenina livre é degradada por um complexo, incluindo glicogênio quinase sintase 3β 
(GSK-3β), Adenomatous Poliposi Coli (APC) e axina, no qual β-catenina é 
fosforilada (P). A β-catenina é, conseqüentemente, ubiquitinada e direcionada para 
degradação no proteossomo. Frizzled e LRP (receptor de lipoproteína) são 
receptores de WNT (Figura adaptada de Zurinsky et al 2000 e Hurlstone et al., 
2002). 
  

 

1.5.2. Via alterada 

  

Quando ocorre a ação de WNT em seus receptores de superfície 

celular, constituído por frizzled e LRP, a fosforilação da β-catenina é 

reduzida. Conseqüentemente, ela se dissocia do complexo axina, GSK-3β e 

APC e, portanto, não ocorre a sua degradação, resultando no seu acúmulo 

no citoplasma (Howell et al., 2001). A β-catenina acumulada vai para o 

núcleo, onde se liga a TCF/LEF e, desta forma, estimula a expressão de 

vários genes alvos (Zurinsky et al., 2000; Hurlstone et al., 2002). A Figura 6 

mostra um esquema da via WNT ativada e do papel da β-catenina na 

ativação transcricional. 
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FIGURA 6: Envolvimento da β-catenina na ativação transcricional 
A ligação de WNT aos receptores Frizzled e LRP ativa a sinalização de WNT. 
Dishevelled (Dsh) inibe a fosforilação da β-catenina pela GSK-3ß, levando a um 
acúmulo de β-catenina no núcleo, onde se liga aos fatores de transcrição TCF/LEF. 
Conseqüentemente, leva à expressão de vários genes alvos (Figura adaptada de 
Zurinsky et al 2000 e Hurlstone et al., 2002). 
 
 

 

1.6. Mutações no gene da β-catenina em tumorigênese 

 

Há vários estudos que demonstram que mutações no próprio gene da 

β-catenina contribuem para a progressão tumoral. A Tabela 2 mostra as 

mutações descritas no gene da β-catenina em diversos tipos de tumores. As 

mutações afetam principalmente sítios de fosforilação. Todos os codons 

afetados são codificados pelo exon 3 do gene CTNNB1. 
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TABELA 2: MUTAÇÕES DESCRITAS NO GENE CTNNB1 

 
Códon 
mutado Mutação Troca de 

aminoácido Tumor Referências 

17 GAC→CAC Asp→His Carcinoma de tireóide Rostan et al, 1999 
20 GCG→GTG Ala→Val Carcinoma de tireóide Rostan et al, 1999 
22 GTT→GCT Val→Ala Carcinoma de tireóide Rostan et al, 1999 
29 TCT→TTT Ser→Fen Câncer gástrico Park et al., 1999 

Câncer gástrico Park et al., 1999 
Carcinome de ovário Gamallo et al., 1999 GAC→GGC Asp→Gli 
Câncer de pele Chan et al., 1999 

Hepatoblastoma Koch et al., 1999 
Miyoshi et al., 1998 

Carcinoma de ovário Gamallo et al., 1999 
Carcinoma hepatocelular Cui et al., 2003 
Carcinoma de 
endométrio Mirabelli et al., 1999 

Câncer de próstata Voeller et al., 1998 

Meduloblastoma Giangaspero et al., 2006 

GAC→TAC Asp→Tir 

Câncer de pele Chan et al., 1999 
Hepatoblastoma Miyoshi et al., 1998 
Câncer gástrico Park et al., 1999 GAC→AAC Asp→Asn 
Meduloblastoma Ellison et al., 2005 

Giangaspero et al., 2006 

32 

GAC→TAC Asp→ Val Meduloblastoma Ellison et al., 2005 
Giangaspero et al., 2006 

Câncer colorretal Morin et al., 1997 
Ilyas et  Al.,1997b 

Meduloblastoma Ellison et al., 2005 TCT→TAT Ser →Tir 

Câncer de pele Chan et al., 1999 

Carcinoma uterino Fukuchi et al., 1998 

Câncer de pele Chan et al., 1999 

Câncer de próstata Voeller et al., 1998 
Carcinoma de tireóide Rostan et al, 1999 

Meduloblastoma Huang et al., 2000 
Giangaspero et al., 2006 

TCT→TTT 
Ser→Fen 

 
 

Carcinoma de ovário Wrigth et al., 1999 

TCT→TGT Ser→Cis Meduloblastoma 
Zurawel et al., 1998 
Giangaspero et al., 2006 
Yokota et al., 2002 

Carcinoma de ovário Gamallo et al., 1999 
TCT→TGT Ser→Cis 

Hepatoblastoma Wrigth et al., 1999 

33 
 

TCT→CCT Ser→Pro 
Carcinoma de 

endométrio 

Miyoshi et al., 1998 

Mirabelli et al., 1999 

Asn: asparagina; Asp: ácido aspártico; Ala: alanina; Arg: arginina; Cis: cisteína; Fen: 
fenilalanina; Gli: glicina; Glu: ácido glutâmico; His: histidina; Ile: isoleucina; Lis: 
lisina; Leu: leucina; Pro: prolina; Ser: serina; Tir: tirosina; Tre: treonina; Val: valina. 
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TABELA 2 (CONTINUAÇÃO): MUTAÇÕES DESCRITAS NO GENE 
CTNNB1 
 
Códon 
mutado 

Mutação Troca de 
aminoácido Tumor Referências 

Hepatoblastoma Koch et al., 1999 
Miyoshi et al., 1998 

Carcinoma de endométrio Mirabelli et al., 1999 
Carcinoma hepatocelular Cui et al., 2003 

GGA→GTA Gli→Val 

Carcinoma de ovário Wrigth et al., 1999 
Câncer de colorretal Samowitz et al., 1999 

Meduloblastoma Ellison et al., 2005 
Giangaspero et al., 2006 GGA→GAA Gli→Glu 

Câncer de pele Chan et al., 1999 

34 

GGA→AGA Gli→Arg Carcinoma de endométrio Mirabelli et al., 1999 
36 CAT→TAT His→Tir Carcinoma de tireóide Rostan et al, 1999 

Carcinoma uterino Fukuchi et al., 1998 
Carcinoma de endométrio Mirabelli et al., 1999 

Meduloblastoma Zurawel et al., 1998 
Ellison et al., 2005 

Hepatoblastoma Koch et al., 1999 

Carcinoma de ovário Wrigth et al., 1999 
Gamallo et al., 1999 

TCT→TGT Ser→Cis 

Câncer de pele Chan et al., 1999 
Carcinoma uterino Fukuchi et al., 1998 

TCT→GCT Ser→Ala 
Meduloblastoma Huang et al., 2000 

TCT→TAT Ser→Tir Meduloblastoma Ellison et al., 2005 
Câncer de esôfago Roth et al., 2005 
Carcinoma de ovário Gamallo et al., 1999 
Carcinoma de tireóide Rostan et al, 1999 
Carcinoma de endométrio Mirabelli et al., 1999 

37 

TCT→TTT Ser→Fen 

Câncer de pele Chan et al., 1999 
38 GGT→GAT Gli→Asp Carcinoma de tireóide Rostan et al, 1999 

40 ACT→ATT Tre→Ile Carcinoma de tireóide Rostan et al, 1999 

Asn: asparagina; Asp: ácido aspártico; Ala: alanina; Arg: arginina; Cis: cisteína; Fen: 
fenilalanina; Gli: glicina; Glu: ácido glutâmico; His: histidina; Ile: isoleucina; Lis: lisina; 
Leu: leucina; Pro: prolina; Ser: serina; Tir: tirosina; Tre: treonina; Val: valina.  
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TABELA 2 (CONTINUAÇÃO): MUTAÇÕES DESCRITAS NO GENE 
CTNNB1 
 
Códon 
mutado 

Mutação Troca de 
aminoácido Tumor Referências 

ACC→AGC Tre→Ser Carcinoma de tireóide Rostan et al, 1999 

Hepatoblastoma 

Koch et al., 1999 
Blaker et al., 1999 
Legoix et al., 1999 
Miyoshi et al., 1998 

ACC→GCC Tre→Ala 

Carcinoma uterino Fukuchi et al., 1998 
Carcinoma de ovário Gamallo et al., 1999 
Câncer de próstata Voeller et al., 1998 
Câncer de cólon retal Samowitz et al., 1999 
Carcinoma de 
endométrio Mirabelli et al., 1999 

Carcinoma de célula  
basal Saldanha et al., 2004 

Carcinoma de faringe Li Zhi et al., 2004 

ACC→GCC Tre→Ala 

Carcinoma hepatocelular Cui et al., 2003 
Carcinoma de 
endométrio Mirabelli et al., 1999 

Carcinoma uterino Fukuchi et al., 1998 

41 

ACC→ATC Tre→Ile 

Câncer de pele Chan et al., 1999 
42 ACA→ATA Tre→Ile Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 
43 GCT→GTT Ala→Val Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 
44 CCT→TCT Pro→Ser Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 

Hepatoblastoma Legoix et al., 1999 
Miyoshi et al., 1998 

Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 TCT→CCT Ser→Pro 
Carcinoma de 
endométrio Mirabelli et al., 1999 

Carcinoma uterino Fukuchi et al., 1998 

Hepatoblastoma Miyoshi et al., 1998 
Câncer de cólon retal Samowitz et al., 1999 TCT→TTT Ser→Fen 

Carcinoma de 
endométrio Mirabelli et al., 1999 

45 

TCT→TGT Ser→Cis Carcinoma uterino Fukuchi et al., 1998 

46 CTG→GTG Leu→Val Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 

AGT→AAT Ser→Asn Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 
47 

AGT→ACT Ser→Tre Carcinoma de faringe Li Zhi et al., 2004 

49 AAA→AGA Lis→Arg Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 
52 CCT→CTT Pro→Leu Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 
54 GAA→AAA Glu→Lis Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 
55 GAG→AAG Glu→Lis Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 
58 GAT→AAT Asp→Asn Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 
59 ACC→GCC Tre→Ala Câncer de esôfago Roth et al., 2005 
60 TCC→TTC Ser→Tre Carcinoma de tireóide Rostan et al., 1999 

Asn: asparagina; Asp: ácido aspártico; Ala: alanina; Arg: arginina; Cis: cisteína; Fen: 
fenilalanina; Gli: glicina; Glu: ácido glutâmico; His: histidina; Ile: isoleucina; Lis: lisina; 
Leu: leucina; Pro: prolina; Ser: serina; Tir: tirosina; Tre: treonina; Val: valina. 
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1.7. Outras vias e proteínas associadas com a tumorigênese de 

meduloblastomas 

 

Existem outras vias e proteínas que vêm sendo descritas como 

importantes para a formação de meduloblastomas. Uma delas é a via 

Hedgehog (Hh), que é o maior regulador mitogênico das células progenitoras 

de meduloblastomas (Wechsker et al., 2001). A proteína Hedgehog é uma 

proteína secretada que se liga em vários receptores, sendo que um dos 

principais é o Ptch1 (Patched-1). Na ausência de Hedgehog, Ptch1 inibe a 

atividade de uma outra proteína transmembrânica, a Smoh (smoothened), 

levando a inibição de fatores de transcrição. A ligação de Hedgehog ao 

Ptch1 interrompe a inibição de Smoh; o qual é ativo e cliva um complexo 

multiprotéico contendo Sufu. Subseqüentemente, ocorre a ativação da 

transcrição de diversos genes alvos. Mutações em diversos genes 

envolvidos na via Hh são descritas, indicando que alterações nesta via 

contribuem para a causa dos meduloblastomas. Entre elas estão incluídas 

mutações que inativam os genes PTCH1 e SUFU (cerca de 10% são 

tumores) e menos comum mutações que ativam o gene Smoh 

(aproximadamente 5% dos tumores) (Taylor et al., 2002; Raffael et al., 1997; 

Pietsch et al., 1997; Reifenberger et al., 1998; Wolter et al., 1997; 

Vorechovsky et al., 1997). 

Uma outra de sinalização que tem sido relatada no desenvolvimento 

dos meduloblastomas é a ERBB. A família ERBB de receptores tirosina 

quinase é composta por quatro membros, ERBB1, ERBB2, ERBB3 e 

ERBB4, que interagem entre si através de uma rede complexa de homo e 

heterodímeros (Yarden et al., 2001). Os dímeros de ERBB desencadeiam 

vias de sinalização celular de proteína quinase ativada por mitógeno 

(MAPK), AKT e STAT e, desta forma regulam importantes procesos 

celulares, assim como a proliferação, a apoptose, migração e diferenciação 

(Yarden et al., 2001). A expressão da ERBB2 foi demonstrada em 80% de 

casos de meduloblastomas, correlacionando-se com um pior prognóstico 

(Gilbertson et al., 1997; Gilbertson et al., 2001; Gajjar et al., 2004). 
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A via RAS/MAPK (mitogen activated protein kinase), por sua vez, 

juntamente com o receptor alfa do fator de crescimento derivado de plaqueta 

(PDGFRAα), têm sido correlacionados com metástase em meduloblastoma. 

MacDonald et al. (2001) demostraram um aumento de expressão de 

PDGFRA e de membros ativados pelas vias de sinalização de RAS/MAPK 

em casos de meduloblastomas com metástase quando comparados com 

casos que não disseminaram. Mutações no gene PDGFRA, que codifica o 

PDGFRAα, foi encontrado em 7% dos casos de meduloblastomas 

(Gilbertson et al., 2006). 

Uma outra alteração genética que tem sido identificada em 

meduloblastoma é a ativação do oncogene c-myc. Os membros da família 

Myc são fatores de transcrição que ativam a progressão do ciclo celular, 

bloqueiam a diferenciação celular e estão implicados em diversos tipos de 

neoplasias (Ryan et al., 1996). A amplificação genômica é um mecanismo 

em que c-myc é ativado em aproximadamente 5% dos meduloblastomas 

(Aldosary et al., 2002). O aumento da expressão de RNA mensageiro 

(mRNA) de c-myc foi relacionado com uma baixa sobrevida, sugerindo que a 

alta expressão de c-myc, produz o fenótipo mais agressivo do tumor (Herms 

et al., 2000; Scheurlen et al., 1998). 

 Um outro gene importante envolvido é o OTX2 (orthodenticle 

homologue 2), que apresenta um aumento de expressão em 19% dos casos 

de medulobastomas (Boon et al., 2005) e em 93% dos casos anaplásicos (Di 

et al., 2005). OTX2 possui uma função no desenvolvimento do cerebelo 

normal (Boncinelli et al., 2001). OTX2 foi relatado por ter uma alta expressão 

no nível de transcritos em meduloblastoma quando comparado com cérebro 

fetal ou cerebelo (Michiels et al., 1999; Yokota et al., 2004). A expressão dos 

transcritos de OTX2 se correlacionou com o tipo clássico de 

meduloblastomas, pediátricos e preferencialmente localizados no vermis 

cerebelar (Haas et al., 2006). A proteína OTX2 foi detectada por IHQ em 

78% dos casos analisados (83 de 107 casos). 
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2. OBJETIVOS 
 
  
O presente projeto possui como objetivos: 

 

a) Pesquisar mutações no gene de β-catenina (CTNNB1) em 

meduloblastomas; 

 

b) Analisar a expressão da proteína β-catenina por IHQ; 

 

c) Correlacionar os achados de IHQ de β-catenina com o tipo histológico; 

 

d) Correlacionar os dados de IHQ com os achados de mutações no gene de 

CTNNB1; 

 

e) Analisar o nível de expressão dos genes envolvidos na via WNT; 

 

f) Correlacionar os dados de expressão dos genes envolvidos na via WNT 

com o tipo histológico, idade, mutação e dados de IHQ de β-catenina. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Casuística 

 

Foram selecionados 67 casos para análise do gene da β-catenina. Os 

tecidos de meduloblastomas foram obtidos imediatamente após sua 

ressecção feita durante a cirurgia pelos grupos de Neurocirurgia, 

Neuropediatria e Epilepsia da Divisão de Neurocirurgia, Departamento de 

Neurologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HC-FMUSP). Todos os tecidos utilizados tiveram sua 

confirmação histopatológica realizada pela Divisão de Anatomia Patológica 

do HC-FMUSP. Os casos foram classificados pela área de maior grau de 

anaplasia, segundo a classificação da OMS. Após a ressecção, as amostras 

de tumores foram congeladas imediatamente em nitrogênio líquido para 

extração de DNA e RNA. Amostras de tecidos incluídos em parafina foram 

provenientes do arquivo da Divisão de Anatomia Patológica do HC-FMUSP. 

O total de casos foi de 67 (31 casos de material congelado e 36 casos de 

material incluso em parafina). 

Amostras de cerebelo controle foram obtidas de 3 amostras de 

pacientes submetidos a cirurgias de malformação de Chiari: FGR de 10 

meses, JPFC 1 ano e 6 meses e SMN de 48 anos. Também foi utilizado um 

“pool” de cerebelo 24 homens/mulheres (16-70 anos de idade) (Clontech, ). 

 O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do HC-FMUSP (protocolo de 

pesquisa nο 583/04) (Anexo 1). Todos os pacientes foram informados da 

natureza do projeto de pesquisa e assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido. Foram obtidos dados de identificação, sexo, idade e 

classificação histológica das amostras (Tabela 3). 
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TABELA 3: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, SEXO, IDADE E 
CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA DOS CASOS DE MEDULOBLASTOMA 
 

Caso Paciente Sexo Id ex (anos) Classificação histológica 

01 NMD F 2 Células grandes 
02 JCSC M 9 Células grandes 
03 RC M 4 Clássico 
04 MJS M 34 Clássico 
05 AOF F 23 Clássico 
06 SAPS F 15 Clássico 
07 ARC F 15 Células grandes 
08 EJC M 21 Clássico 
09 DSO M 9 Clássico 
10 MJP M 46 Desmoplásico 
11 VCS F 47 Clássico 
12 ESD F 20 Clássico 
13 RHH F 14 Clássico 
14 CGF F 17 Células grandes 
15 RFS M 4 Clássico 
16 WT M 33 Clássico 
17 OC M 20 Clássico 
18 ALE F 6 Clássico 
19 EAF M 6 Clássico 
20 MJB M 46 Clássico 
21 WHCJ M 7 Células grandes 
22 GEPB M 2 Clássico 
23 EOC F 2 Clássico 
24 DAGC F 6 Células grandes 
25 AL F 29 Células grandes 
26 MJS M 34 Clássico 
27 LRM F 11 Clássico 
28 SPB M 35 Clássico 
29 JRS M 28 Clássico 
30 EHC F 4 Clássico 
31 LAMC M 13 Clássico 
32 EAC F 25 Clássico 
33 AFS M 39 Clássico 

 
Caso: número de identificação no estudo; Paciente: iniciais do nome; Sexo: F, 
feminino, M, masculino; Id ex: idade calculada na data da cirurgia; (-) negativa; (+) 
positiva; n.a: não analisado. 
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TABELA 3 (CONTINUAÇÂO): DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, SEXO, IDADE, 
E CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA DOS CASOS DE MEDULOBLASTOMA 
 

Caso Paciente Sexo Id ex (anos) Classificação histológica 

34 EBAF M 9 Clássico 
35 BSA F 12 Clássico 
36 BJM M 40 Clássico 
37 OCB M 19 Clássico 
38 DOP M 7 Células grandes 
39 BDS F 2 Clássico 
40 GAS F 4 Extensiva nodularidade 
41 GCM F 17 Clássico 
42 JS F 22 Células grandes 
43 SCR M 20 Clássico 
44 RBT F 0,83 Clássico 
45 MRS M 31 Clássico 
46 CCS M 25 Clássico 
47 QRSC F 7 Clássico 
48 AJRM M 31 Desmoplásico 
49 CACL M 32 Clássico 
50 SAF F 14 Clássico 
51 JPCPC M 2 Células grandes 
52 LPC F 10 Clássico 
53 LSP F 32 Clássico 
54 MPV M 10 Clássico 
55 GHKS M 6 Clássico 
56 SAAS F 35 Clássico 
57 GSS M 13 Células grandes 
58 GVRS F 4 Clássico 
59 VSM F 0,66 Clássico 
60 JSP M 12 Clássico 
61 VCSJ F 6 Células grandes 
62 CLCMS M 5 Clássico 
63 NPS M 29 Clássico 
64 DFNB F 18 Desmoplásico 
65 GVS M 7 Extensiva nodularidade 
66 AJRM M 33 Desmoplásico 
67 RGP M 18 Clássico 

 
Caso: número de identificação no estudo; Paciente: iniciais do nome; Sexo: F, 
feminino, M, masculino; Id ex: idade calculada na data da cirurgia, (-) negativa; (+) 
positiva; n.a: não analisado. 
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3.2. Extração de DNA de tecido tumoral 

 

  O tecido tumoral congelado foi macerado em cadinho resfriado com 

nitrogênio líquido. Para cada 0,1 g de tecido tumoral, foram adicionados 

1000 µL de tampão (NaCl 150 mM, EDTA 25 mM, pH 8,0), 20 µL de 

proteinase K (10 mg/mL) e 20 µL de SDS 10%. A mistura foi incubada a 

37°C, por cerca de 18 horas. Posteriormente, foi feita centrifugação por 15 

min, a 14000 rpm. Foram acrescentados para cada 500 µL de sobrenadante, 

250 µL de fenol pH 8,0 e 250 µL de clorofórmio-álcool isoamílico (24:1, v/v). 

Após centrifugação por 5 min, a 14000 rpm, foi extraído o sobrenadante ao 

qual foram adicionados 500 µL de clorofórmio-álcool isoamílico (24:1, v/v) e 

novamente centrifugado. Ao sobrenadante foram adicionados 40 µL de NaCl 

0,4 M e 1000 µL de etanol absoluto gelado, homogeneizado e mantido a -

20°C por 18 h ou a -70°C, por 1 h. O precipitado foi obtido após 

centrifugação (15 min, 14.000 rpm), seco e ressuspenso em 50 µL de água 

Milli-Q. Em seguida, foram adicionados a esta solução 25 µL de NH4Ac 7,5 

M e 300 µL de etanol absoluto gelado, e centrifugado por 5 min, a 14.000 

rpm. O precipitado foi lavado com 1000 µL de etanol 70%, seco em 

temperatura ambiente e ressupenso em tampão TE.  

As amostras de tecido incluído de parafina (5 cortes de 10 µm) foram 

submetidas a uma extração de DNA por proteólise e purificação com 

soluções de fenol/clorofórmio. Os cortes foram colocados em tubo de 1,5 

mL, ao qual foi adicionado xilol. Após 18 h, foi realizada uma centrifugação 

(5 min, a 14000 rpm) e o sobrenadante foi removido. O processo foi repetido 

e, a seguir, foi adicionado etanol 100% e mantido por cerca de 30 min. O 

precipitado foi seco a temperatura ambiente e o tecido tumoral foi incubado 

com 500 µL de tampão de digestão (100 mM de Tris-HCl pH 7,6, 1 mM de 

EDTA pH 8,0; 200 µg/mL de proteinase K), a 37°C, durante 18 h. As 

amostras foram aquecidas a 100°C durante 10 min e, logo depois, 

centrifugadas (14.000 rpm, 10 min). Ao sobrenadante foram adicionados 250 

µL de fenol e 250 µL clorofórmio/álcool isoamílico (24:1, v/v). Após 
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centrifugação foi removido o sobrenadante e o processo repetido 

novamente. Ao sobrenadante foram adicionados 500 µL de 

clorofórmio/álcool isoamílico (24:1, v/v) e novamente centrifugado. O 

sobrenadante foi removido, ao qual foram adicionados 25 µL de NH4Ac 7,5 

M e 300 µL de etanol 100% e mantido a -70°C durante 1 h. O precipitado 

alcoólico foi obtido após centrifugação, lavado com 1000 µL de etanol 70%, 

seco a temperatura ambiente e ressuspenso em TE. 

As concentrações das amostras de DNA, bem como a pureza, foram 

determinadas através da leitura espectrofotométrica em comprimentos de 

ondas de 260 a 280 nm em espectrofotômetro GeneQuant Pro (GE 

Heathcare). As amostras foram armazenadas a 4°C até a utilização. 

 Os respectivos números de identificação do DNA de tecido tumoral e 

de material parafinado estão apresentados em anexo 2. 

 

3.3. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

 Foram utilizadas amostras de DNA extraídas do tumor incluídos em 

parafina a fim de verificar mutações no gene da β-catenina. 

Foi realizada a amplificação de fragmentos de 224 pb do exon 3 do 

gene da β-catenina por PCR. A seqüência do exon 3 de CTNNB1 está 

apresentado na Figura 7, bem como a seqüência dos primers (Invitrogen) 

utilizados para a PCR. 
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caatctactaatgctaatactgtttcgtatttatagCTGATTTGATTGGAGTTGGACATGGC

CATGGAACCAGACAGAAAAGCGGCTGTTAGTCACTGGCAGCAACAGT

CTTACCTGGACTCTGGAATCCATTCTGGTGCCACTACCACAGCTCCTT

CTCTGAGTGGTAAAGGCAATCCTGAGGAAGAGGATGTGGATACCTCC

CAAGTCCTGTATGAGTGGGAACAGGGATTTTCTCAGTCCTTCACTCAA

GAACAAGTAGCTGgtaagagtattatttttcattgccttactgaaagtc 

 
FIGURA 7: Seqüência do exon 3 do gene CTNNB1 
Os introns 2 e 3 estão representados em letras minúsculas, os oligonucleotídeos 
utilizados para amplificação por PCR, em azul, e a seqüência do exon 3, em letras 
maiúsculas. 
 

  As reações de PCR para o exon 3 foram realizadas utilizando-se 100 

ng de DNA em tampão Tris-HCl 10 mM (pH 9,0), contendo 1,5 mM de 

MgCl2, mistura de 0,2 µM de cada dNTP, 50 pmols de cada primer e 1 

unidade de Tth DNA polimerase (Biotools) em um volume final de 25 µL. 

As reações de PCR foram realizadas no termociclador (PTC-200, “MJ 

Research Peltier Termal Cycler Watertown“, EUA) e consistiram de uma 

denaturação inicial de 94°C durante 5 min, seguida de 35 ciclos de 

denaturação por 1 min a 94°C, pareamento (annealing) de 55°C durante 30 

s e uma extensão por 1 min a 72°C. Por fim, foi realizada uma extensão final 

por 5 min, a 72°C. A reação foi mantida a 12°C até a sua análise por 

eletroforese em gel de agarose. 

 Os produtos de PCR foram analisados quanto à eficiência de reação o 

tamanho esperado em eletroforese em gel de agarose 2%, tampão TAE, 

corado com brometo de etídeo e visualizados com luz UV. Foi utilizado 

padrão de tamanho de fragmento de DNA de 100 pb (Invitrogen).  
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3.4. Seqüenciamento 

 

  Os fragmentos amplificados por PCR foram seqüenciados após 

purificação com colunas GFX (GE Heathcare). 

  O seqüenciamento foi realizado por método automatizado em 

aparelho ABI PRISM DNA Sequencer (Perkin-Elmer, Applied Biosystem), 

utilizando-se o reagente “BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing Ready 

Reaction kit“. Os primers do seqüenciamento foram os mesmos utilizados na 

primeira amplificação por PCR. Foram utilizados 200 a 500 ng do produto de 

PCR para cada reação. 

 Foram adicionados 2 µL de “Big Dye Terminator”, 2 µL de tampão 

contendo Tris-HCl 0,2M, pH 9,0, MgCl2 50 mM e água até completar o 

volume final de 10 µL. Foi utilizado o seguinte programa para a reação de 

seqüenciamento: denaturação inicial de 96 °C por 1 min, seguida de 30 

ciclos de denaturação a 96°C, por 15 s, “annealing” a uma temperatura de 

50°C, por 15 s, e uma extensão por 4 min, a 60°C. Após a reação, foi 

realizada precipitação, utilizando-se 2 µL de acetato de sódio 3 M, pH 4,0 e 

50 µL de etanol absoluto, seguida de centrifugação (30 min, a 3200 rpm), à 

temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e foram adicionados 

100 µL de etanol 70%, seguido de nova centrifugação (40 min, a 3200 rpm). 

Foi descartado todo o sobrenadante e o precipitado foi seco a 50°C. Após 

este procedimento as amostras foram seqüenciadas. 

 As seqüências foram comparadas com a seqüência publicada no 

GenBank (NM_001904). 

 

 

3.5. Imunohistoquímica 

 

 O procedimento de imunohistoquímica (IHQ) para ß-catenina foi 

realizado em cortes de 4 µm em lâminas silanizadas dos tecidos incluídos 

em parafina preparados na Divisão de Anatomia Patológica do HC-FMUSP. 
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 O anticorpo primário anti ß-catenina (Transduction) foi utilizado na 

diluição 1:400. O controle de reação de IHQ utilizado foi um caso positivo de 

tecido tumoral de cólon. 

 As reações foram realizadas seguindo-se os seguintes passos: 

a) Desparafinização e hidratação: em xilol a 60oC por 15 min, seguida de 

banhos em etanol a 100%, 95%, 80%, 70%, por 30 min cada e lavagens 

em água corrente e destilada; 

b) Recuperação antigênica: com tampão citrato 10 mM pH 6,0, em panela 

de pressão, durante 4 min contados a partir da fervura (Miller et al., 

1995), seguidas de esfriamento por 20 min e lavagens em água corrente 

e destilada; 

c) Bloqueio da peroxidase endógena: com solução de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) 3% em metanol, em dois banhos de 10 min cada, 

seguidos de lavagens em água corrente, destilada e solução fosfato 

tamponada (PBS); 

d) Incubação com o anticorpo primário: de acordo com princípio proposto 

por Hsu et al. (1981), adaptado às condições laboratoriais, foi realizada a 

incubação das lâminas com anticorpo primário, diluído em um tampão 

contendo albumina 1%, azida sódica 0,1% e PBS, durante 16 a 18 h a 

4oC, em câmara úmida seguidas de lavagens com PBS com três trocas 

de 3 a 5 min cada; 

e)  Incubação com anticorpo secundário: com anticorpo secundário 

biotinilado (anti-IgG de camundongo-Kit DAKO), diluído em PBS, durante 

30 min, a 37oC, em câmara úmida, seguida de lavagens em tampão PBS 

com três trocas de 3 a 5 min cada; 

f) Incubação com estreptavidina, biotina e peroxidase (StreptABC 

Complex/HRP-Kit, DAKO): em PBS, com diluição 1:200, durante 30 min, 

a 37oC, em câmara úmida, seguida de lavagens com PBS, com três 

trocas de 3 a 5 min cada; 
g) Revelação e montagem: as lâminas foram incubadas em solução de 

substrato (diaminobenzidina 0,6% em PBS + 2 mL de H2O2 10 vol), durante 3 

a 5 min a 37oC, ao abrigo da luz. O tempo de revelação foi controlado pelo 
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controle-positivo. Em seguida, foram feitas lavagens em água corrente e 

água destilada por 3 min. A contra-coloração foi realizada com hematoxilina 

de Harris por 1 min, seguido de lavagem em água corrente e destilada. Foi 

feita a imersão 4 vezes (rapidamente) em água amoniacal (solução aquosa 

de hidróxido de amônio a 0,5%), lavando-se, em seguida, em água corrente 

e destilada. 

No final, as amostras contidas nas lâminas foram desidratadas e foi 

realizada a montagem em lamínula com Entellan para leitura em microscopia 

óptica comum. 

 

 

3.6. Análise por microscopia óptica 

 

Foi realizada uma análise semi-quantitativa da expressão da proteína 

obtida por imunohistoquímica. A análise foi feita de acordo com a 

intensidade da marcação tanto nuclear quanto citoplasmática por dois 

observadores independentes (RS e SKNM), através dos seguintes sinais: 

-:   negativo 

+:   até 25% de estruturas marcadas 

++:   de 26 a 50% de estruturas marcadas 

+++:   de 51 a 75% de estruturas marcadas 

++++:   mais que 75% de estruturas marcadas. 
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3.7. Extração de RNA 

 

Os tecidos foram analisados em um corte de 4 µm por coloração com 

hematoxilina e eosina a fim de se verificar a qualidade do tecido. Porções de 

tecidos não tumorais foram dissecados previamente à extração de RNA. O 

RNA total foi extraído com Trizol (Invitrogen), conforme instruções do 

fabricante. 

 

3.8. Transcrição reversa 
 

A síntese de cDNA foi realizada utilizando-se 1 µg de RNA total por 

reação de transcrição reversa, com Superscript III (Invitrogen CA-USA) 

utilizando oligo dT ou random primers, seguindo-se as recomendações do 

fabricante. 

 

3.9. PCR Quantitativo em Tempo Real  

 

 A avaliação dos níveis de expressão de genes que codificam 

proteínas da via WNT foi realizada através da técnica de PCR quantitativo 

em tempo real (RQ-PCR), utilizando o reagente SYBR Green PCR Master 

Mix (Applied Biosystems).  

  Os primers utilizados nas reações de RQ-PCR neste estudo 

obedeceram aos seguintes critérios: temperatura de annealing de 60°C, 

produtos de PCR de tamanho inferior a 180 pb, concentração de G/C entre 

40-60%, e a presença no máximo dois nucleotídeos C e/ou G nas últimas 5 

bases da extremidade 3’. As seqüências de nucleotídeos de primers 

específicos para análise de PCR em tempo real estão apresentados na 

Tabela 4. 
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TABELA 4: SEQÜÊNCIA DE NUCLEOTÍDEOS DE PRIMERS UTILIZADOS 
PARA A REAÇÃO DE PCR EM TEMPO REAL E TAMANHO DOS 
PRODUTOS DE PCR 
 

Gene Produto de 
PCR (pb) 

Seqüência Foward (5’-3’) Seqüência Reverse (5’-3’) 

CTNNB1 179 TGGCTACTCCAAGCTGATTTGAT GGAGGTATCCACATCCTCTT 

AXIN1 119 TCACGGACAGCAGCGTGGAT TACCTCACATTCCCCGCACG 

WNT1 133 CGATGGTGGGGTATTGTGAA TCTGATACGCCAAAATCCGG 

APC 123 TGGTAATGGTCAGGGTTCAA AACCAAGGTGGAAATGGTGT 

ACTB 172 CAGCTCACCATGGATGATGA TCAGAAGGATTCCTATGTGG 

 
CTNNB1: gene da β-catenina; AXIN1: gene da axina; WNT1: gene de Wnt-1; APC: gene da 
Adenomatous polyposis coly; ACTB: gene da β-actina 
 

Para cada gene foram testadas diferentes concentrações finais de 

primers nas reações, 250 nM, 500 nM e 750 nM. A eficiência de amplificação 

(E= 10(-1/-slope) -1) foi calculada utilizando-se diluições seriadas de um pool de 

cDNAs de meduloblastomas.  

As reações de CTNNB1, AXIN1, WNT1 e APC foram realizadas 

utilizando-se 500 nM de concentração final de primers. Para o gene de 

referência endógena, ACTB, foi utilizado uma concentração final de primers 

de 750nM. 

As reações de RQ-PCR foram realizadas utilizando-se SYBR Green, 

em aparelho ABI Prism 7500 (Applied Biosystems). As reações foram 

realizadas em duplicatas, em um volume final de 12 µL, contendo 6 µl de 

“SYBR Green PCR master Mix” (Applied Biosystems), 3 µL de cDNA, 3 µL 

de primers. A amplificação foi realizada nas seguintes condições: incubação 

a 50°C por 5 min, desnaturação inicial a 95°C por 10 min, 40 ciclos de 95°C 

por 15 s (desnaturação) e 60°C por 60 s (anelamento dos primers e 

extensão).  Ao final de todas as reações, foram analisadas as curvas de 

dissociação com temperaturas crescentes a fim de se verificar a 

amplificação de um único produto. 
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3.10. Análise dos dados da expressão dos genes envolvidos na via de 

WNT 

 

A análise dos dados foi realizada através de quantificação relativa da 

expressão gênica em relação as amostras calibradoras. A amplificação de 

produto único foi confirmada através da análise das curvas de dissociação 

do produto amplificado. Os produtos de PCR de cada gene foram analisados 

em eletroforese em gel de agarose para confirmar o tamanho do produto de 

PCR esperado. 

A normalização foi realizada através da média de amostras de 

cerebelo e cérebro normal. Para E=100 ± 10%, o cálculo de expressão 

relativa foi realizado segundo Livak et al. (2001). Para eficiências diferentes, 

os cálculos foram realizados segundo Pfaffl (2001). 

 

3.11. Análise Estatística 
 

Foram feitas correlações entre a expressão de CTNNB1, APC e 

AXIN1 com os dados de classificação histológica dos tumores, com a idade, 

mutações e dados de IHQ. Para todas estas correlações foram utilizados os 

testes não paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Para avaliar a 

correlação entre os níveis de expressão de ß-catenina e dos demais genes 

envolvidos na via WNT entre as amostras foi realizado o teste de correlação 

de Pearson. O teste não paramétrico (t de Student) foi utilizado para avaliar 

associações entre os níveis de expressões entre os tecidos de cerebelos 

não tumorais e as de tecidos tumorais para cada gene estudado. Esses 

cálculos estatísticos foram realizados utilizando-se o programa GraphPad 

Prism versão 4 (San Diego, CA, EUA). Valores de p<0,05 foram 

considerados com significância estatística. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Casuística 

 

 Foram selecionados para a análise de β-catenina, 67 casos de 

meduloblastoma, sendo 30 femininos (44,8%) e 37 masculinos (55,2%). 

Desses pacientes, 45 casos (67,2%) eram pediátricos (média de idade ± 

desvio padrão (DP) de 9,57 ± 6,11 anos de idade, variando entre 0,66 e 21 

anos). Por outro lado, havia 22 casos (32,8%) adultos (média de idade ± DP 

de 33,18 ± 7,03 anos de idade, variando entre 22 a 47 anos). A mediana de 

idade dos casos pediátricos foi de 9 anos e  dos adultos, 32 anos.  

Quanto à classificação histológica (caracterizada pela morfologia de 

maior grau de malignidade), 12 casos de meduloblastomas (17,9%) eram do 

tipo células grandes, 4 (6,0%) desmoplásicos, 2 de extensiva nodularidade 

(3,0%) e 49 (73,1%) clássicos (Tabela 5). 

Os casos do tipo desmoplásico e com extensiva nodularidade foram 

agrupados para análise devido ao baixo número em ambos os grupos. 
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TABELA 5: CARACTERÍSTICAS QUANTO A IDADE, SEXO DOS CASOS, 
E A CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA DE MEDULOBLASTOMAS. 
 
Características                                                                  Total (%) 

Número de casos                                                              67 (100) 

Sexo 

  Feminino                                                                         30 (44,8) 

  Masculino                                                                        37 (55,2) 

Idade 

= 21 anos (pediátrica)                                                       45 (67,2) 

> 21 anos (adulta)                                                             22 (32,8) 

Tipo Histológico 

  Clássico                                                                          49 (73,1) 

  Desmoplásico                                                                   4 (6,0) 

  Extensiva nodularidade                                                     2 (3,0) 

  Células grandes                                                             12 (17,9) 

 

 

A análise da idade ao diagnóstico dos casos por décadas mostrou 

que pacientes com idade de 0 a 10 anos: 18 casos são clássicos, 2 casos 

desmoplásicos/extensiva nodularidade e 7 casos do tipo células grandes; de 

11 a 20 anos: 13 casos são clássicos, 1 caso desmoplásico/extensiva 

nodularidade e 3 casos do tipo células grandes, de 21 a 30 anos: 6 casos 

são clássicos e 2 casos são do tipo células grandes, de 31 a 40 anos: 10 

casos são clássicos, 2 casos desmoplásicos/extensiva nodularidade, de 41 a 

50 anos: 2 casos são clássicos, 1 caso desmoplásico/extensiva nodularidade 

(Tabela 6 e Figura 8). 
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TABELA 6: DISTRIBUIÇÃO POR DÉCADAS E A CLASSIFICAÇÃO 
HISTOLÓGICA DOS CASOS DE MEDULOBLASTOMAS. 
 
 Tipos histológicos 

Décadas Clássico Desmoplásico/extensiva 
nodularidade 

Células Grandes 

 
0-10 

 
18 

 
2 

 
7 

11-20 13 1 3 

21-30 6 0 2 

31-40 10 2 0 

41-50 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 8: Distribuição por décadas e a classificação histológica dos casos de 
meduloblastomas. 
 

 A maioria dos casos de meduloblastomas do tipo células grandes (10 

de 12) são de pacientes que se encontravam nas duas primeiras décadas de 

vida. 

0 

5 

10

15

20

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Clássico 

Desmoplásico/extensiva 
nodularidade 

Células Grandes 

N
ú

m
er

o
 d

e 
C

as
o

s 

Décadas



_______________________________________________ Resultados 

 40 

4.2. Análise de mutações de CTNNB1 em meduloblastoma 

 

Foram analisadas mutações no exon 3 do gene da β-catenina por 

reações de PCR e seqüenciamento direto de DNA de 67 casos de 

meduloblastomas. A Figura 9 mostra o produto de PCR algumas amostras 

representativas analisadas em eletroforese em gel de agarose. 

 

                                        C     1      2      3       4      5     L 

 
 
FIGURA 9: Eletroforese em gel de agarose de produtos de PCR do exon 3 do gene 
CTNNB1 
Amplificação por PCR dos fragmentos de 224pb em meduloblastomas foi analisada 
em agarose 2%, tampão TAE, corado com brometo de etídeo. De 1 a 5: amostras 
de tumor, C: controle negativo, L: padrão de tamanho molecular de DNA. 

224pb 
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O seqüenciamento revelou a presença de seis mutações missense 

em 10 casos, nos seguintes codons: 32 (dois casos), 33 (seis casos), 34 (um 

caso) e 37 (um caso) (Tabela 8 e Anexo 3). 

 Na amostra 38 foi identificada uma substituição de G por A, levando à 

troca de ácido aspártico (GAC) por asparagina (AAC) no códon 32 (Figura 

10). 

                           

 

 
Seqüência anti-sense 

Normal: TCC AGA GTC CAG GTA AGA 
Mutada: TCC AGA GTT CAG GTA AGA 

 

FIGURA 10: Seqüenciamento do exon 3 de CTNNB1 do caso 39 
A análise do seqüenciamento da amostra 38 mostra uma troca de G por A (seta) 
em heterozigose no códon 32, resultando na substituição do aminoácido ácido 
aspártico por asparagina.  
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A amostra 58 apresentou uma mutação no códon 32 com troca de G 

por T, uma substituição de ácido aspártico (GAC) por valina (TAC), em 

heterozigose (Figura 11). 

 

 

 

Seqüência anti-sense 
Normal: AGA GTC CAG GTA AGA CTG 
Mutada: AGA GTA CAG GTA AGA CTG 

 

FIGURA 11: Seqüenciamento do exon 3 de CTNNB1 do caso 58. 
A análise do seqüenciamento da amostra 58 mostra a troca de base de G por T em 
heterozigose no códon 32, resultando na troca do aminoácido ácido aspártico por 
valina. 
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As amostras 33, 43, 45 e 48 apresentaram uma mutação no códon 33, 

com troca de C por A e substituição de serina (TCT) por tirosina (TAT), em 

heterozigose. Figura 12 mostra o cromatograma do seqüenciamento do caso 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seqüência anti-sense 
Normal: ATG GAT TCC AGA GTC CAG 
Mutada: ATG GAT TCC ATA GTC CAG 

 

FIGURA 12: Seqüenciamento do exon 3 de CTNNB1 do caso 33. 
A análise do seqüenciamento da amostra 33 mostra uma troca de base de C por A 
(seta) em heterozigose no códon 33, resultando na troca do aminoácido serina por 
tirosina.  
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 Nas amostras 54 e 61 foi identificada uma mutação no códon 33, com 

troca de C por G, resultando na substituição de serina (TCT) por cisteína 

(TGT), em heterozigose. A Figura 13 mostra o cromatograma do 

seqüenciamento do caso 61. 

 

 

 

Seqüência sense 
Normal: TAC CTG GAC TCT GGA ATC CAT 
Mutada: TAC CTG GAC TGT GGA ATC CAT 

 

FIGURA 13: Seqüenciamento do exon 3 de CTNNB1 do caso 61 
A análise do seqüenciamento da amostra 61 mostra a troca de base de C por G 
(seta) em heterozigose no códon 33, resultando na troca do aminoácido serina 
por cisteína. 
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Na amostra 47 foi identificada uma substituição no códon 34 de glicina 

(GGA) por arginina (AGA), em heterozigose, resultante de uma mutação 

com troca de G por A (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seqüência anti-sense 

Normal: ATG GAT TCC AGA GTC  
Mutada: ATG GAT TCT AGA GTC  

 

FIGURA 14: Seqüenciamento do exon 3 de CTNNB1 do caso 47. 
A análise do seqüenciamento da amostra 47 mostra a troca de base de G por A 
(seta) em heterozigose no códon 34, resultando na troca do aminoácido glicina 
por arginina. 
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Na amostra 59 foi identificada uma mutação no códon 37 com troca 

de G por A, levando a substituição de serina (TCT) por tirosina (TAT), em 

heterozigose (Figura 15). 

 

 

 

Seqüência sense 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Seqüência sense 
Normal: ATC CAT TCT GGT GCC ACT  
Mutada: ATC CAT TAT GGT GCC ACT  

 

FIGURA 15: Seqüenciamento do exon 3 de CTNNB1 do caso 59. 
A análise do seqüenciamento da amostra 59 mostra a troca de base de C por A 
(seta) em heterozigose no códon 37, resultando na troca do aminoácido serina 
por tirosina.  

 

  

4.3. Imunohistoquímica de β-catenina 

 

As análises de IHQ positiva da β-catenina mostraram marcação tanto 

nuclear quanto citoplasmática (Anexo 3). As Figuras 16 a 19 mostram quatro 

casos representativos de marcação nuclear e citoplasmática. 
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 O caso 67 é de um meduloblastoma do tipo clássico com marcação 

de mais de 75% tanto no núcleo quanto no citoplasma (Figura 16). 

  

FIGURA 16: Fotomicroscopia ótica de imunohistoquímica de β-catenina do caso 
67. 
As imagens mostram um acúmulo focal da β-catenina no núcleo e citoplasma 
em meduloblastoma do tipo clássico. A: aumento de 200x; positividade no 
núcleo (*), B: aumento de 400x. 
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  O caso 2 é um meduloblastoma do tipo células grandes com 

marcação de mais de 75% no núcleo e de 51 a 75% no citoplasma (Figura 

17). 

 

FIGURA 17: Fotomicroscopia ótica de imunohistoquímica de β-catenina do 
caso 2 
As imagens mostram um acúmulo focal da β-catenina em meduloblastoma do 
tipo células grandes. A: positividade no núcleo (*) aumento de 200x; B: 
aumento de 400x. 
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 O caso 40 é um meduloblastoma do tipo extensiva nodularidade, 

com marcação de 51 a 75% no citoplasma (Figura 18). 

 

 

FIGURA 18: Fotomicroscopia ótica de imunohistoquímica de β-catenina do caso 
40 
As imagens mostram um acúmulo focal da β-catenina em meduloblastoma do 
tipo extensiva nodularidade. A: uniformidade de marcação citoplasmática 
intranodular, aumento de 40x; B: aumento de 200x. 
 

A

B
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B
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 O caso 64 é um meduloblastoma do tipo desmoplásico com marcação 

de 51 a 75% nuclear e citoplasmática (Figura 19). 

 

FIGURA 19: Fotomicroscopia ótica de imunohistoquímica de β-catenina do caso 
64 
A imagem mostra um acúmulo focal da β-catenina em meduloblastoma do tipo 
desmoplásico. A: aumento de 200x ; B: positividade no núcleo (*), aumento de 
400x. 
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A análise semi-quantitativa das reações de IHQ de β-catenina em 66 

casos. Foi encontrado acúmulo de β-catenina no núcleo em 24 casos 

(36,4%) até 25% de β-catenina no núcleo em 10 casos, de 26 a 50% em 4 

casos, de 51 a 75% em 6 casos e mais de 75% em 4 casos (Anexo 3). No 

citoplasma, a β-catenina estava presente em todos os casos analisados até 

25% em 1 caso, em 26 a 50% em 18 casos, em 51 a 75%, em 27 casos e 

mais de 75% em 19 casos. Os resultados da análise semi-quantitativa estão 

apresentados na Figura 20. 

 

 
FIGURA 20: Análise semi-quantitativa da imunohistoquímica da β-catenina em 
meduloblastomas 
-: negativo; +: até 25% de estruturas marcadas; ++: 26-50% de estruturas 
marcadas; +++: 51-75% de estruturas marcadas; ++++: >75% de estruturas 
marcadas. 
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4.3.1. Correlação entre a imunohistoquímica e o tipo histológico 

 

Foram feitas análises correlacionando-se os dados semi-quantitativos 

de IHQ de β-catenina com o tipo histológico. A Tabela 7 mostra esta 

distribuição. 

 

TABELA 7: CORRELAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA COM A 
ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DA IMUNOHISTOQUÍMICA DE β-
CATENINA EM MEDULOBLASTOMAS. 
 

 
-: negativo; +: até 25% de estruturas marcadas; ++: 26-50% de estruturas marcadas; +++: 
51-75% de estruturas marcadas; ++++: >75% de estruturas marcadas. 
 

IHQ Clássico
Desmoplásico/extensiva 

nodularidade
Células grandes Total

-  32 (66,7%) 3 (50,0%) 7 (58,1 %) 42

+  6 (12,5%) 2 (33,0%) 2 (17,0%) 10

++ 3 (6,2%) 0 1 (8,3%) 4

+++ 4 (8,3%) 1 (17,0%) 1 (8,3%) 6

++++ 3 (6,3%) 0 1 (8,3%) 4

- 0 0 0 0

+ 1 (2,1%) 0 0 1

++ 14 (29,2%) 0 4 (33,3%) 18

+++ 21 (43,7%) 3 (50,0%) 4 (33,3%) 28

++++ 12 (25,0%) 3 (50,0%) 4 (33,3%) 19

Total 48 6 12 66

N
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sm

a
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A Figura 21 mostra a porcentagem de casos de cada tipo histológico 

em relação aos dados de análise semi-quantitativa da IHQ de β-catenina no 

núcleo e no citoplasma. 

 

FIGURA 21: Porcentagem de casos de cada tipo histológico em relação aos dados 
de análise semi-quantitativa da IHQ de β-catenina no núcleo e citoplasma. 
-: negativo; +: até 25% de estruturas marcadas; ++: 26-50% de estruturas 
marcadas; +++: 51-75% de estruturas marcadas; ++++: >75% de estruturas 
marcadas. 
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Pode-se observar que a maior parte dos casos, independente do 

tipo histológico, não apresenta marcação nuclear de β-catenina. Ainda, o 

tipo histológico não parece influenciar no grau de acúmulo de β-catenina no 

núcleo Quanto à marcação citoplasmática, a maior parte dos casos, também 

independente do tipo histológico, apresenta marcação em mais de 50% das 

células. 

 

4.3.2. Correlação entre a imunohistoquímica e os dados de mutação no 

gene de β-catenina 

 
Dos 10 casos que apresentaram mutação no gene da β-catenina, 7 

eram clássicos, dois do tipo células grandes e um desmoplásico (Tabela 8). 

 
 
TABELA 8: CORRELAÇÃO DA ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE 
IMUNOHISTOQUÍMICA COM O ACHADO DE MUTAÇÕES DO GENE 
CTNNB1 
 

 
-: negativo; +: até 25% de estruturas marcadas; ++: 26-50% de estruturas marcadas; 
+++: 51-75% de estruturas marcadas; ++++: >75% de estruturas marcadas. Asn: 
asparagina; Asp: ácido aspártico; Arg: arginina; Cis: cisteína; Gli: glicina; Ser: serina; 
Tir: tirosina; Val: valina. 
 
 

 

Núcleo Citoplasma
33 39 Clássico      ++   +++    C>A (Ser33Tir)
38 7 Células grandes      +   ++    G>A (Asp32Asn)
43 20 Clássico     -   +++    C>A (Ser33Tir)
45 31 Clássico     -  ++    C>A (Ser33Tir)
47 7 Clássico     -  +++    G>A (Gli34Arg)
48 31 Desmoplásico      +   +++    C>A (Ser33Tir)
54 10 Clássico      +  +++    C>G(Ser33Cis)
58 4 Clássico      +++   ++++    G>T(Asp32Val)
59 0,66 Clássico      ++   ++++   C>A (Ser37Tir)
61 6 Células grandes      +   ++++    C>G(Ser33Cis)

Caso MutaçõesIHQ: análise semi-quantitativaTipo Histológico
Idade 
(anos)
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Dos 10 casos com mutação, 7 apresentaram acúmulo da β-catenina 

no núcleo em diferentes proporções. Três casos não apresentaram qualquer 

marcação nuclear. O tipo de mutação não se correlaciona com o tipo 

histológico e nem com a porcentagem de células com acúmulo de β-catenina 

no núcleo. Dos quatro casos com a mesma mutação (Ser33Tir), três são 

clássicos e um desmoplásico, e dois destes com o núcleo sem acúmulo de 

β-catenina. Os outros dois casos apresentam até 25% e de 26 a 50% de 

células tumorais com núcleos marcados. Todos os casos com mutação 

apresentam acúmulo de β-catenina no citoplasma em mais de 25% das 

células. 

Os casos 33, 43, 45 e 48, que apresentaram a mesma mutação no 

códon 33, (troca de serina por tirosina), três são adultos e um caso infantil de 

20 anos. Embora o tipo de mutação seja o mesmo, a imunoreatividade foi 

distinta: dois casos apresentaram marcação nuclear e os outros dois foram 

negativos.  

O caso 47, com mutação no códon 34 (Gli34Arg), é do tipo clássico e 

infantil, com imunorreatividade no núcleo negativo. 

O caso 54, do tipo clássico e infantil, apresentou uma mutação no 

códon 33 (Ser33Cis) e uma marcação nuclear de β-catenina de até 25%.  

O caso 58, com mutação no códon 32 (Asp32Val), é do tipo clássico e 

infantil e apresentou marcação no núcleo de 51 a 75%. 

O caso 59, com mutação no códon 37 (Ser37Tir), apresentou 

marcação no núcleo de 26 a 50%. 

Os casos 38 e 61, do tipo histológico células grandes, apresentaram 

mutações em códons diferentes, no 32 (Asp32Asn) e no 33 (Ser33Cis). 

Ambos são casos infantis com uma imunorreatividade de até 25% no núcleo.  
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4.4. PCR Quantitativo em Tempo Real (RQ-PCR) 

 

Os níveis de expressão de mRNA dos genes que codificam proteínas 

envolvidas na via WNT, β-catenina (CTNNB1), axina (AXIN1), APC (APC), 

Wnt-1 (WNT1), e do gene de referência endógena que codifica a β-actina 

(ACTB) foram quantificados através da técnica de PCR em tempo real em 31 

casos de meduloblastomas e 4 amostras de cerebelo não tumoral. As 

reações foram otimizadas para cada gene com relação à concentração dos 

primers e analisadas quanto à eficiência de reação. Os produtos de PCR, 

por sua vez, foram checados quanto à amplificação específica e ao tamanho 

esperado.  

A Figura 22 mostra as curvas de dissociações de cada gene com 

picos de únicos dos produtos de PCR. 
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FIGURA 22: Curvas de dissociações de PCR em tempo real dos genes CTNNB1, 
AXIN1, WNT1, APC e ACTB. 
As reações foram realizadas e no final a temperatura foi elevada gradativamente 
para a determinação da temperatura de melting. As curvas mostram a derivada da 
fluorescência nas reações. 

 

A análise em eletroforere em gel de agarose mostraram que todos os 

produtos amplificaram no tamanho esperado. 

As reações de PCR foram analisadas quanto à sua eficiência de 

amplificação. Foram realizadas curvas com diluições seriadas de um pool de 

cDNA de meduloblastomas para cada gene estudado (Figura 23). 
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FIGURA 23: Determinação das eficiências de amplificação de PCR em tempo real 
dos genes CTNNB1, AXIN1, WNT1, APC e ACTB. 
As reações de amplificação com diluições seriadas de um pool de cDNA de 
meduloblastomas (A) foram analisadas para o cálculo de eficiência de amplificação 
através de curva padrão (B). 
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FIGURA 23 (CONTINUAÇÃO): Determinação das eficiências de amplificação de 
PCR em tempo real dos genes CTNNB1, AXIN1, WNT1, APC e ACTB. 
As reações de amplificação com diluições seriadas de um pool de cDNA de 
meduloblastomas (A) foram analisadas para o cálculo de eficiência de amplificação 
através de curava padrão (B). 
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A expressão de WNT1 na maioria dos casos foi muito baixa ou não 

houve amplificação. Somente oito casos tumorais apresentaram expressão 

detectável e os dados de expressão relativa não foram realizados para este 

gene.  

Foram analisadas as expressões dos demais genes, CTNNB1, APC e 

AXIN1, em relação aos tecidos cerebelares não tumorais. Há uma tendência 

de maior expressão do gene CTNNB1 nos tecidos tumorais quando 

comparado com os tecidos cerebelares não tumorais, porém sem diferença 

estatisticamente significativa. APC e AXIN1, por sua vez, apresentaram 

valores de expressão relativa muito dispersos, embora a análise estatística 

tenha mostrado que não há diferença de expressão em meduloblastomas e 

os tecidos controles (Figura 24 e Anexo 3).  
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FIGURA 24: Expressão relativa dos genes CTNNB1, APC e AXIN1 nos casos de 
meduloblastomas em relação ao cerebelo normal. 
Não houve diferença estatisticamente significativa entre as expressões relativas de 
CTNNB1 (p=0,0620), APC (p=0,1260), AXIN1 (p=0,9793) entre as amostras de  
cerebelo normal e de meduloblastomas. As barras horizontais indicam a média de 
expressão relativa de cada grupo. 
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Uma vez que os genes CTNNB1, AXIN1 e APC codificam proteínas 

da via WNT, foi realizada uma análise de correlação das expressões 

relativas dos três genes analisados (correlação de Pearson) (Tabela 9). 

Todos os genes apresentaram uma correlação significativa nos níveis de 

expressão, sugerindo que as expressões destes genes são reguladas entre 

si.  

 

TABELA 9: CORRELAÇÃO DA ANÁLISE DE EXPRESSÃO RELATIVA 
DOS GENES CTNNB1, APC E AXIN1  
 

 
 

CTNNB1 
 

APC 
 

AXIN1 
 

CTNNB1 
 

- 
 

0,0004 
 

0,0017 
 

APC 
 

0,0004 
 

- 
 

0,0243 
 

AXIN1 
 

0,0017 
 

0,0243 
 

- 

 
CTNNB1: gene da β-catenina; APC: gene da Adenomatous polyposis coli; AXIN1: 
gene da axina. 
 

 

Foi realizada uma análise da expressão relativa dos três genes, 

CTNNB1, AXIN1 e APC, quanto à classificação histológica (Figura 25). O 

gene CTNNB1 não apresentou diferença de expressão relativa entre os tipos 

histológicos. O gene APC apresentou uma diferença de expressão relativa 

estatisticamente significativa entre o tipo clássico e o desmoplásico, com 

maior expressão no tipo clássico; os demais tipos não apresentaram 

diferença entre si. O gene AXIN1, por sua vez, apresentou uma tendência de 

maior expressão no tipo clássico que no tipo desmoplásico. 
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FIGURA 25: Expressão relativa dos genes CTNNB1, APC e AXIN1 nos casos de 
meduloblastomas em relação à classificação histológica. 
Foram realizadas análises das expressões relativa entre os diferentes tipos 
histológicos: APC apresentou uma maior expressão no grupo clássico do que no 
desmoplásico clássico e desmoplásico (p=0,0096), clássico e células grandes 
(p=0,6189), desmoplásico e células grandes (p=0,1905); CTNNB1 clássico e 
desmoplásico (p=0,1603), clássico e células grandes (p=0,6189), desmoplásico e 
células grandes (p=0,5556) e AXIN1 clássico e desmoplásico (p=0,0656), clássico e 
células grandes (p=0,6441), desmoplásico e células grandes (p=0,1905) não 
apresentaram nenhuma diferença nas expressões relativas entre os diferentes tipos 
histológicos. As barras horizontais indicam a média de expressão relativa de cada 
grupo. 
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Foi realizada uma análise da expressão relativa dos três genes, 

CTNNB1, AXIN1 e APC, com a idade ao dignóstico dos pacientes. Não foi 

encontrada nenhuma correlação entre os níveis de expressão relativa e a 

idade adulta e infantil (Figura 26). 

 

 

FIGURA 26: Expressão relativa dos genes CTNNB1, APC e AXIN1 nos casos de 
meduloblastomas em relação à idade infantil e adulta. 
Não foi encontrada nenhuma correlação entre as expressões relativas dos genes e 
a idade ao diagnóstico [CTNNB1 (p=0,9840), APC (p=0,7488), AXIN1 (p=07947)]. 
As barras horizontais indicam a média de expressão relativa de cada grupo. 
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Os dados de nível de expressão relativa dos genes CTNNB1, APC e 

AXIN1 foram também analisados com relação à presença de mutações no 

gene CTNNB1. Nenhuma correlação foi encontrada para a expressão 

relativa de CTNNB1 e APC. AXIN1, entretanto, apresentou uma maior 

expressão relativa nos casos com mutação em CTNNB1 quando comparado 

com os casos sem mutação (Figura 27). 

 

FIGURA 27: Expressão relativa dos genes CTNNB1, APC e AXIN1 nos casos de 
meduloblastomas em relação aos casos com e sem mutações no exon 3 de 
CTNNB1. 
Não foi encontrada nenhuma correlação entre as expressões relativas dos genes e 
a presença ou não de mutações no gene CTNNB1 [CTNNB1 (p=0,7349), APC 
(p=0,3097), AXIN1 (p=0,0108)]. As barras horizontais indicam a média de 
expressão relativa de cada grupo. 
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 Foi feita uma análise do nível de expressão relativa dos genes 

CTNNB1, APC e AXIN1 com a imunorreatividade de β-catenina no núcleo e 

no citoplasma (Figuras 28 e 29). Dois casos entre 26 a 50% das células com 

marcação nuclear e três com mais que 75% de células com núcleos 

marcados foram analisados juntamente com os grupos de 25% e de 51 a 

75%, respectivamente. Seis casos com marcação citoplasmática entre 26 a 

50% das células também foram analisados juntamente com o grupo de 51 a 

75%. 

Foi observado que o gene CTNNB1 não apresentou diferença 

estatisticamente significativa nos níveis de expressão e o acúmulo de β-

catenina tanto no núcleo quanto no citoplasma. 

Foi encontrada uma diferença entre os níveis de expressão relativa de 

APC e o acúmulo de β-catenina no núcleo, com uma menor expressão nos 

casos com maior marcação nuclear. No citoplasma não foi observada 

nenhuma diferença. 

AXIN1, por sua vez, apresentou uma tendência de menor expressão 

em casos com maior quantidade de células com β-catenina no núcleo. No 

citoplasma não foi observada nenhuma diferença. 
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FIGURA 28: Expressão relativa do gene CTNNB1 nos casos de meduloblastomas 
em relação a imunorreatividade nuclear de β-catenina. 
A expressão relativa de CTNNB1 foi diferente nos grupos com diferente 
intensidade de marcação nuclear de β-catenina: (-) e até 50% (p=0,8748), (-) 
e >51% (p=0,2600), até 50% e >51% (p=0,6058). APC apresentou uma 
diferença: (-) e até 50% (p=0,9247), (-) e >51% (p=0,0009), até 50% e >51% 
(p=0,0037) e AXIN1 apresentou tendência de menor expressão (-) e até 50% 
(p=0,5924), (-) e >51% (p=0,1088), até 50% e >51% (p=0,0745). As barras 
horizontais indicam a média de expressão relativa de cada grupo. -: 
negativo; +/++: até 50%; +++/++++: >51% de núcleos marcados. 
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FIGURA 29: Expressão relativa do gene CTNNB1 nos casos de meduloblastomas 
em relação a imunorreatividade citoplasmática de β-catenina 
Os grupos de casos com até 75% e com mais que 75% não apresentaram 
diferença de expressão relativa em nenhum dos genes analisados: CTNNB1 
(p=0,1216), APC (p=0,2337) e AXIN1 % (p=0,1589). 
++/+++: até 75%; ++++: >75% de citoplasmas marcados. 
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5. DISCUSSÃO 

 
5.1. Aspectos demográficos e histológicos 

 

Embora os meduloblastomas sejam mais freqüentes em crianças, de 

14% a 30%, eles também são encontrados em indivíduos maiores que 15 

anos de idade (Sharma et al., 1989). Na nossa casuística, 32,8% dos 

pacientes possuiam idade maior do que 21 anos, variando de 22 a 47 anos, 

com mediana de14 anos. Segundo alguns autores, a idade mediana de 

diagnósticos dos pacientes adultos varia dentro de 20 aos 39 anos de idade 

ao diagnóstico, mais freqüentemente em torno dos 25 anos (Hubbard et al., 

1989; Farwell et al., 1989; Ferrante et al., 1991; Giordana et al., 1999). 

Segundo a OMS, o sexo masculino é mais predominante no 

meduloblastoma, correspondendo a 65% dos casos (Giangaspero et al., 

2000). No presente estudo, a distribuição no sexo masculino apresentou 

uma porcentagem de 45%. 

A forma clássica de meduloblastoma é descrita como sendo a mais 

freqüente, correspondendo a 80% dos casos, semelhante aos dados da 

nossa casuística (73,1%). Nas duas primeiras décadas, a incidência de 

casos clássicos descrita por Sarkar et al. (2005) é de 80%, maior do que a 

encontrada em nossa casuística (70,5%). Nosso estudo mostrou que nos 

casos com idade maior ou igual a 21 anos, a incidência de casos clássicos é 

de 78,3%. 

O tipo desmoplásico, por sua vez, é relatado como sendo a segunda 

forma mais freqüente de meduloblastoma, seguido do tipo de células 

grandes. Diversos autores descreveram uma incidência de 15% de casos 

desmoplásicos, tanto em crianças quanto em adultos (Burger et al., 1998; 

Giangaspero et al., 1992; Giangaspero et al., 2000; Ironside et al., 2002; 

MacManamy et al., 2003; Pramanik et al., 2003). 

Entretanto, no presente estudo o tipo de células grandes foi o 

segundo mais freqüente, correspondendo a 17,9% dos casos. 

Meduloblastomas do tipo células grandes, por sua vez, foram encontrados 

em 22,7% na idade de 0 a 20 anos, e em 8,7% nos casos com mais de 21 
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anos, diferentemente da incidência de 4% descrita por outros autores 

(Giangaspero et al., 1999; Ironside et al., 2002). Uma das possíveis 

explicações para esta maior porcentagem encontrada em nossa casuística é 

que a classificação histológica realizada foi baseada na área de maior grau 

de anaplasia. Os dados são semelhantes ao descrito por Ellison et al. 

(2005), que descreveram uma porcentagem de 18% do tipo células grandes 

em sua casuística de 109 casos de meduloblastomas. 

Já os casos com extensiva nodularidade são considerados raros, 

sendo mais freqüente em crianças de até 3 anos (Suresh et al., 2004). A 

porcentagem encontrada no presente estudo foi de 3% dos casos de 

meduloblastomas, em pacientes com 4 e 7 anos de idade ao diagnóstico. 

 

 

5.2. Mutações de CTNNB1 em meduloblastoma 

 

5.2.1. Freqüências de mutações 

 

A prevalência de mutações de CTNNB1 em nossa casuística de 

meduloblastoma foi de 15%, maior do que a descrita em outros estudos: 

8,7% (4 de 46 casos) (Huang et al., 2000), 4,3% (5 de 23 casos) (Yokota et 

al., 2002), 4,5% (3 de 67 casos) (Zurawel et al., 1998), 3,8% (3 de 80 casos) 

(Kock et al., 2001) e 7% (10 de 146 casos) (Giangaspero et al., 2006). 

Embora outros autores tenham encontrado uma freqüência muito maior, de 

66,6% (6 de 9 casos) (Eberhart et al., 2000) e 60% (9 de 15 casos) (Ellison 

et al., 2005), a seleção para inclusão destes casos na pesquisa de mutações 

foi feita com base nos resultados de IHQ de β-catenina. Eberhart et al. 

(2000) estudaram, inicialmente, um total de 51 casos, sendo que 9 foram 

selecionados devido à marcação nuclear de β-catenina por IHQ. Ellison et al. 

(2005), por sua vez, analisaram 109 casos, dos quais, 15 foram 

selecionados devido à forte marcação nuclear e citoplasmática  por IHQ de 

β-catenina. Em nosso estudo, os casos não foram previamente selecionados 

através dos dados de IHQ para análise de mutações. Se este critério fosse 
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adotado, a freqüência de mutações teria sido menor, pois 36,4% dos casos 

com mutações apresentaram acúmulo de ß-catenina. Sendo assim, é 

importante salientar que mutações de CTNNB1 foram detectada em casos 

sem acúmulo de ß-catenina no núcleo. 

 

5.2.2. Tipo de mutações 

 

Foram encontrados quatro casos com mutação missense no exon 3 

de CTNNB1, no códon 33, em heterozigose, levando à troca de serina por 

tirosina. Esta mutação já foi previamente descrita em meduloblastomas 

(Ellison et al., 2005, Giangaspero et al., 2006), bem como em câncer 

colorretal (Morin et al., 1997) e câncer de pele (Chan et al., 1999). Neste 

mesmo códon, foram também encontradas duas outras mutações em dois 

casos levando à substituição de serina por cisteína. Esta mutação foi 

descrita também em meduloblastoma (Zurawel et al.,1998; Yokota et al., 

2002, Giangaspero et al., 2006) e em carcinoma de ovário (Gamalho et al., 

1999; Wright et al., 1999). Foi encontrada, também, uma mutação no códon 

37, levando à substituição de serina por tirosina, descrita apenas em 

meduloblastoma (Ellison et al., 2005). Mutações em resíduos de serinas 

levam ao acúmulo de β-catenina devido a alteração de sítios de fosforilação 

de GSK-3β. 

No presente estudo foram encontradas, ainda, mutações no códon 32 

(substituição de ácido aspártico por asparagina e valina) e no 34 

(substituição de glicina por arginina). Estes dois aminoácidos, juntamente 

com a serina do códon 33, estão entre os resíduos altamente conservadas 

entre as espécies. Estudos em carcinoma hepatocelular mostraram que 

mutações no códon 32 ou 34 podem alterar a estrutura da proteína e, deste 

modo, inibir a fosforilação da β-catenina ou sua identificação pelo sistema de 

ubiquitinização (Miyoshi et al., 1998). Mutação no códon 32, substituindo 

ácido aspártico por asparagina, já foi descrita em tumores gástricos (Park et 

al., 1999) hepatoblastoma (Miyoshi et al., 1998) e meduloblastomas (Ellinson 

et al., 2005; Giangaspero 2006). A troca de ácido aspártico por valina no 
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mesmo códon foi descrita em meduloblastomas (Ellinson et al., 2005; 

Giangaspero 2006). A troca de glicina por arginina no códon 34, foi descrita 

por Mirabelli et al. (1999) em carcinoma de endométrio. 

 

5.3. Análise semi-quantitativa de imunohistoquímica de ß-catenina 

 

 A análise semi-quantitativa da IHQ de ß-catenina mostrou uma 

imunorreatividade no citoplasma em todos os casos analisados, e uma 

marcação nuclear em 36,4% (24 de 66 casos). Semelhantemente, Ellison et 

al. (2005) citam dois padrões principais de imunorreatividade de ß-catenina 

em meduloblastoma: marcação citoplasmática e marcação citoplasmática 

combinada com marcação nuclear. Em um total de 109 casos, os autores 

relatam uma imunorreatividade forte e moderada de ß-catenina no núcleo 

em 27 casos (25%). Embora não tenham realizado uma análise quantitativa 

ou semi-quantitativa, os autores relatam que a maioria dos casos 

apresentaram marcação positiva de ß-catenina no citoplasma (Ellison et al., 

2005). Eberhart et al. (2000) mostraram que todos os 51 casos de 

meduloblastomas analisados apresentaram marcação citoplasmática, dentre 

os quais 9 casos (17,6%) apresentaram marcação nuclear variando de 5 a 

70% das células. No estudo feito por Pizem et al. (2005), os 56 casos de 

meduloblastomas analisados apresentaram marcação no citoplasma e 10 

casos (17,9%) apresentaram ß-catenina com localização nuclear. Na análise 

feita por Yokota et al. (2002), foi verificado acúmulo de ß-catenina em 

apenas 5 de 23 casos de meduloblastomas (22%), tanto no núcleo quanto 

no citoplasma em diferentes proporções. 

A análise de IHQ de β-catenina realizada em outros tipos de tumores, 

tais como câncer de mama (Roh et al., 2004), carcinoma de célula basal 

(Wheler et al., 2002), câncer gástrico (Suriano et al., 2004), carcinoma 

hepatocelular (Cui et al., 2003), câncer de colorretal (Miyaki et al., 1999), 

câncer de ovário (Gamallo et al., 1999), câncer de esôfago (Roth et al., 

2004) carcinoma de endométrio uterino (Fukuchi et al., 1998) e 

pilomatrixoma (Moreno et al., 2001) mostrou também marcação tanto 
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citoplasmática quanto nuclear, com freqüências variando de 16 a 80%. Em 

tumor de nasofaringe, não foi detectada ß-catenina por IHQ (Zhi et al., 

2004). 

O acúmulo de ß-catenina no citoplasma de meduloblastomas não é 

discutido nos trabalhos publicados. Outras vias de sinalização envolvidas no 

desenvolvimento de meduloblastomas são também conhecidas e ocorre 

uma interação entre as vias, que podem, inclusive, regular os níveis de ß-

catenina nas células. Como exemplo, pode-se citar os receptores ERBB e a 

proteína Sufu, que influenciam os níveis de β-catenina citoplasmática, o que 

poderia explicar a forte marcação citoplasmática de β-catenina detectada 

nos casos de meduloblastomas. Sufu age como um regulador negativo da 

via WNT através da redução da β-catenina no núcleo, exportando-a para o 

citoplasma (Meng et al., 2001). Os receptores ERBB1 e ERBB2 interagem 

diretamente com a β-catenina, levando à sua fosforilação e conseqüente 

aumento dos seus níveis no citoplasma (Schroeder et al., 2002). 

O acúmulo de ß-catenina no citoplasma das células pode também ser 

explicado pela sua estabilização na via ubiquitina-proteossomo. FAM 

também é conhecida como USP9X (Ubiquitin specific peptidase 9, X-linked), 

é uma enzima de deubiquitinação associada com o tráfego de proteína 

intracelular (Murray et al., 2004). FAM libera diretamente a ubiquitina da ß-

catenina ubiquitinada, inibindo sua degradação, levando ao seu acúmulo no 

citoplasmática (Taya et al., 1999; Pantaleon et al., 2001). Portanto, se FAM 

estiver expresso em meduloblastomas, poderia  em parte explicar o acúmulo 

de ß-catenina no citoplasma. 

Um outro mecanismo que pode explicar a localização de ß-catenina 

no citoplasma é a sua exportação do núcleo mediada por APC ou axina, um 

novo papel para estas duas proteínas que pode contribuir para o 

enriquecimento citoplasmático da ß-catenina (Cong & Varmus, 2004; 

Henderson, 2000). Salaroli et al. (2007) silenciaram o gene APC em 

linhagens de meduloblastomas e observaram que a redução da proteína em 

50% acarretou em um acúmulo de ß-catenina no núcleo sem aumento da 

sua expressão. 
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5.4. Correlação entre os achados de mutações de CTNNB1, acumúlo de 

ß-catenina e o tipo histológico 

 

A correlação entre os achados de mutações de CTNNB1 e o acumúlo 

de β-catenina verificado por IHQ mostrou que nem todos os casos com 

mutações apresentaram marcação nuclear, sugerindo que estas mutações 

desempenham, somente em parte, um papel no acúmulo de β-catenina no 

núcleo das células de meduloblastoma. 

Setenta por cento dos casos que apresentaram mutações são 

clássicos, refletindo, provavelmente, a maior freqüência deste tipo 

histológico de meduloblastoma. 

Eberhart et al. (2000b) descreveram que todos os meduloblastomas 

analisados e com ß-catenina no núcleo (9 de 51) eram do tipo clássico, com 

exceção de um caso do tipo desmoplásico. Os autores sugerem que o 

acúmulo de ß-catenina no núcleo está associado predominantemente com o 

tipo clássico de meduloblastomas. Dados semelhantes foram encontrados 

por Pizem et al. (2005), que relatam que dos 10 casos com ß-catenina no 

núcleo, 9 eram clássicos e um desmoplásico. Entretanto, em nossa 

casuística, 16 de 24 casos com ß-catenina localizada no núcleo são do tipo 

clássico, 3 desmoplásico/extensiva nodularidade e 5 de células grandes, 

indicando que o acúmulo de ß-catenina nuclear não está predominante em 

meduloblastoma do tipo clássico. 

A mutação no códon 33, com substituição de uma serina por tirosina, 

foi encontrada em 4 dos 10 casos com mutação no gene CTNNB1. 

Entretando, dois destes casos não apresentaram acúmulo de ß-catenina no 

núcleo e somente um dos casos é infantil. Diferentemente, outros autores 

apresentaram casos de meduloblastomas infantis com esta mesma 

mutação, entretanto todos mostraram uma imunorreatividade nuclear 

(Yokota et al., 2002 e Ellison et al., 2005). 

Meduloblastoma do tipo células grandes possuem um pior prognóstico 

e a incidência é maior em crianças (Ellison et al., 2005; Burger et al., 1998; 

Giangaspero et al., 1992). Ellison et al. (2005) não encontraram mutação em 
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4 casos de células grandes analisadas. No presente estudo 2 de 17 casos 

de meduloblastoma do tipo células grandes apresentaram mutação. O pior 

prognóstico, portanto, não parece estar relacionado somente a alterações na 

via WNT como conseqüência de mutação do gene CTNNB1. 

 Em nosso estudo, 70,8% dos casos com imunorreatividade nuclear 

não apresentaram mutação. Além disto, casos com o mesmo tipo de 

mutação apresentaram diferentes níveis de marcação de ß-catenina no 

núcleo e citoplasma. Uma das possíveis explicações seria a de que o 

acúmulo da ß-catenina detectada em células tumorais pode não ser somente 

conseqüência de mutações no gene de CTNNB1. Yokota et al. (2002), 

apresentaram dois casos com acentuada marcação nuclear e citoplasmática, 

porém sem mutações no gene da β-catenina. Segundo Gamallo et al. 

(1999), é possível que os casos com padrão de imunorreatividade 

nuclear/citoplasmática que não apresentam mutações no gene da β-catenina 

possuam alterações em outras moléculas da via WNT, como já foi descrito 

em melanoma (Rimm et al., 1999) e câncer de esôfago (Castro et al.,2000; 

Ninomiya et al., 2000; Kudo et al., 2007). O gene que codifica a axina, por 

exemplo, apresenta 5% de mutações em meduloblastomas (Baeza et al., 

2003). Mutações em APC estão descritas em 4,3% dos meduloblastomas, 

afetando a estrutura da proteína e prejudicando sua ligação com β-catenina 

ou axina (Huang et al., 2000). Além disto, APC e axina são importantes para 

o tráfego da ß-catenina do núcleo para o citoplasma (Cong & Varmus, 2004; 

Henderson, 2000). Portanto, alterações nos genes que codificam estas 

proteínas poderiam contribuir para o acúmulo de β-catenina no núcleo. 

Evidências disto foram descritas em mutantes de APC em câncer colorretal 

que falharam em exportar da β-catenina do núcleo, levando ao seu acúmulo 

neste compartimento (Henderson, 2000; Rosin-Abersfeld et al., 2000; 42 de 

Wiechens et al.). 
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5.5. Análise da expressão de genes envolvidos na via WNT 

 

Foi realizada uma análise da expressão de genes envolvidos na via 

WNT em meduloblastoma em relação ao cerebelo normal. A análise da 

expressão de WNT1 não foi possível devido à sua baixa expressão tanto nos 

tecidos tumorais quanto nos não neoplásicos. A análise de expressão de 

Wnt1, realizada por IHQ em 23 casos, identificou forte marcação em apenas 

dois casos, (Yokota et al., 2002), indicando que os níveis de expressão 

deste gene e, conseqüentemente, da proteína, são baixos, corroborando 

com nossos dados de RQ-PCR. 

Foi feita correlação entre os níveis de expressão dos três genes, 

CTNNB1, AXIN1 e APC, e todos apresentaram uma correlação significativa, 

o que era esperado, uma vez que estes genes codificam proteínas 

envolvidas na via WNT. 

Em nosso estudo, o nível de expressão relativa de CTNNB1 foi menor 

em meduloblastoma do que nos tecidos cerebelares não tumorais, um dado 

surpreendente, uma vez que o esperado fosse um aumento da expressão de 

seus transcritos devido ao acúmulo da proteína verificado por IHQ. Quanto 

maior a expressão de CTNNB1, menor parece ser o acúmulo de β-catenina 

nas células, tanto no núcleo quanto no citoplasma. Estes dados sugerem 

que podem ocorrer alterações pós-transcricionais do gene (Garinis et al., 

2003). Alguns estudos realizaram a análise de expressão de CTNNB1 por 

RT-PCR e o nível de transcritos é menor em carcinoma de pâncreas (Cui et 

al., 2003), carcinoma hepatocelular (Toyoda et al.,2005; Wang et al., 2006) 

em relação aos tecidos normais correspondentes. Em meduloblastoma não 

há nenhum trabalho publicado. 

 A análise de expressão relativa em relação a classificação histológica 

dos meduloblastomas, mostrou uma maior expressão do gene APC no tipo 

histológico clássico em relação aos demais tipos. Este dado futuramente terá 

que ser melhor avaliado com uma casuística ampliada, uma vez que o 

número de casos desmoplásicos, com extensiva nodularidade e de células 

grandes é bem menor, o que pode comprometer os resultados. 
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 Quanto à análise de expressão relativa do gene CTNNB1 com a idade 

do paciente ao diagnóstico, não foi encontrada qualquer correlação, 

sugerindo que a idade do paciente e as mutações encontradas no gene da 

CTNNB1 não possuam um papel principal na formação dos 

meduloblastomas. Em relação às mutações CTNNB1 e a expressão relativa 

de APC, não foi encontrada nenhuma correlação. AXIN1, por sua vez, 

apresentou uma maior expressão relativa nos casos com mutação em 

CTNNB1 quando comparado com aqueles sem mutação. Este dado pode 

estar relacionado com o número restrito de casos com mutação. Uma 

análise em uma casuística maior poderá esclarecer melhor estes achados. 

 A análise de expressão dos genes CTNNB1 com os dados semi-

quantitativos de IHQ de β-catenina não mostrou diferença entre os casos 

com diferentes porcentagens de núcleos com acúmulo de β-catenina no 

núcleo e no citoplasma. Este é um dado inesperado, mas como já discutido 

anteriormente, alterações pós-transcricionais podem ocorrer no gene 

(Garinis et al., 2003). Outros tipos de análise, como, por exemplo Western 

blot, poderá esclarecer melhor estes pontos. 

Com relação à expressão relativa de APC e AXIN1, foi observada 

uma menor expressão dos genes nos casos com maior acúmulo de β-

catenina no núcleo. Uma menor expressão de APC e axina pode levar a um 

maior acúmulo de ß-catenina no núcleo devido ao papel destas proteínas no 

tráfego do núcleo para o citoplasma (Cong & Varmus, 2004; Henderson, 

2000). 

 No presente trabalho foram encontradas mutações no gene CTNNB1 

em 15% dos casos de meduloblastomas analisados. O acúmulo de β-

catenina no núcleo foi observado em 36,4% dos casos. Entretanto, nem 

todos os casos com mutação apresentaram acúmulo nuclear de β-catenina 

e, conseqüentemente, nem todos aqueles casos com acúmulo da proteína 

no núcleo apresentaram mutação no gene. Um outro dado observado foi o 

acúmulo de β-catenina no citoplasma em todos os casos, encontrado por 

outros autores que estudaram também meduloblastomas. Porém este 

achado não é valorizado na literatura, embora já esteja descrito o 
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envolvimento de outros genes e vias na localização de ß-catenina no 

citoplasma. Um melhor estudo destes dados poderá elucidar a real 

importância da localização citoplasmática da ß-catenina. 

Por fim, é importante enfatizar que não somente a via WNT, mas 

outras vias, que incluive interagem entre si, estão envolvidas na formação 

dos meduloblastomas. Somente a análise de todas estas alterações e 

interações poderá levar a uma melhor compreensão do papel da ß-catenina 

nestes tumores. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Foram identificadas mutações de CTNBB1 em 15% (10 dos 67 casos) das 

amostras de meduloblastoma. Todas as mutações encontradas são do tipo 

missense, em heterozigose, nos codons 32, 33, 34 e 37. 

 

Foi observada marcação nuclear de β-catenina por IHQ em 36,4% dos 

casos de meduloblastomas. Todos os casos apresentaram marcação de β-

catenina no citoplasma. 

 

Não houve correlação entre o tipo histológico e os dados qualitativos 

(localização nuclear e citoplasmática) e semi-quantitativos de β-catenina 

analisados por IHQ. 

 

Não foi observada correlação entre o tipo histológico com os achados de 

mutações. Os casos com mutações apresentaram marcação citoplasmática 

em diferentes proporções. Já o acúmulo de β-catenina no núcleo não foi 

encontrado em todos os casos com mutação. 

 

A análise da expressão de genes envolvidos na via WNT (CTNNB1, APC e 

AXIN1) mostrou que não há diferença na expressão nos meduloblastomas 

em relação aos cerebelos normais, indicando que outras vias podem estar 

envolvidas na formação destes tumores. 

 

Na análise da expressão relativa dos genes CTNNB1, APC e AXIN1, 

quanto ao tipo histológico de meduloblastoma, apenas o gene APC 

apresentou uma diferença de expressão relativa entre o tipo clássico e o 

desmoplásico. Os demais genes não apresentram diferença entre os tipos 

histológicos. 
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As análises de expressão relativa com relação à idade do paciente ao 

diagnóstico não mostraram qualquer diferença na entre os casos infantis e 

adultos. 

 

Os genes CTNNB1 e APC não apresentaram diferenças nas expressões 

relativas entre os casos com e sem mutações no gene CTNNB1. Somente 

AXIN1 mostrou uma maior expressão nos casos com mutações em CTNNB1 

em relação aos casos sem mutação. 

 

Não foi observada diferença na expressão relativa de CTNNB1 entre os 

casos com diferença na imunorreatividade nuclear e citoplasmática de β-

catenina. APC apresentou, por sua vez, uma menor expressão quanto maior 

a porcentagem de células com β-catenina no núcleo. AXIN1 apresentou uma 

tendência de menor expressão quanto maior a porcentagem de células no 

núcleo, sugerindo que outros elementos da via WNT ou outra pode estar 

relacionado com o acúmulo de β-catenina. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
Dados de identificação, registro do Hospital das Clínicas, número do anátomo-
patológico, idade, sexo, número de identificação do DNA de material incluso 
em parafina e DNA de tumor. 
 

Caso Nome RG-HC AP Idade Sexo DNA 
1 NMD 6077783-G 388378-7 2 F P 
2 JCSC 2902079-B 130687-1A 9 M P 
3 RC 6045754-J 146274-1A 4 M P 
4 MJS 2963609-B 156946-5G 34 M P 
5 AOF 2977516-E 163106-3 23 F P 
6 SAPS 2998972-J 173100-9A 15 F P 
7 ARC 2786200-C 174544-1A 15 F P 
8 EJC 3015647-A 186739-3 21 M P 
9 DSO 3026684-C 188226-0A 9 M P 
10 MJP 3030410-E 189955-4 46 M P 
11 VCS 3063568-K 207196-7 47 F P 
12 ESD 3073514-B 2134314-A 20 F P 
13 RHH 6056306-F 219138-5 14 F P 
14 CGF 309506-1J 225552-9 17 F P 
15 RFS 6057435-K 229629-2A 4 M P 
16 WT L1167941-78 249510-4A 33 M P 
17 OC 3131673-H 248139-1 20 M P 
18 ALE 6060708-A 256562-5C 6 F P 
19 EAF 2675903-A 262430-3A 6 M P 
20 MJB 3119276-D 278661-3 46 M P 
21 WHCJ 6062722-B 274543-7 7 M P 
22 GEPB 3184316-A 287564-0 2 M P 
23 EOC 3184546-I 288423-2 2 F P 
24 DAGC 3203037-H 304333-9 6 F P 
25 AL 3206444-J 307442-0 30 F P 
26 MJS 2963609-B 309714-5 34 M P 
27 LRM 2458994-F 307116-2 11 F P 
28 SPB 3226520-D 330087-0 35 M P 
29 JRS 325732-7D 355508-9 28 M P 
30 EHC 6073404-G 358421-6 4 F P 
31 LAMC 3285597-K 379569-1 13 M P 
32 EAC 2801402-D 400513-9 25 F T 
33 AFS 13518314-H 456800-1 39 M T 
34 EBAF 13523329-H 4602315-A 9 M P 
35 BSA 3355923-I 462132-8A 12 F T 

 
Nome: iniciais dos pacientes, RG-HC: número do registro do Hospital das Clínicas, 
AP: número do anátomo patológico, Idade: idade calculada na data da cirurgia, 
Sexo: F, feminino, M ,masculino, DNA: P- parafina e T - tumor congelado 
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ANEXO 2 (continuação) 

 
Caso Nome RG-HC AP Idade Sexo DNA 

36 BJM 7044850-G 462357-6 40 M P 
37 OCB 13526889-J 465300-9 19 M P 
38 DOP 13529980-K 467196-1A 7 M P 
39 BDS 13533536-E 472816-5A 2 F T 
40 GAS 13538062-F 476790-0 4 F T 
41 GCM 13556389-A 502402-1 17 F T 
42 JS 13581576-F 552944-1 22 F T 
43 SCR 13471846-E 562616-1 20 M P 
44 RBT 13473115-K 563855-0 0,83 F T 
45 MRS 13473548-E 564598-0 31 M T 
46 CCS 13477458-B 578905-2A 25 M T 
47 QRSC 44204134-E 586207-8 7 F T 
48 AJRM 13499614-E 586393-7 31 M T 
49 CACL 77068274-K 604776-9 32 M T 
50 SAF 3098259-D 614129-3 14 F T 
51 JPCPC 13616839-B 614913-8 2 M T 
52 LPC 13615755-I 615838-2 10 F T 
53 LSP 13483694-F 273203-4 32 F T 
54 MPV 13557885-B 5045185 10 M T 
55 GHKS 3363119-J 628933-9 6 M T 
56 SAAS 13629851-E 629152-0 35 M T 
57 GSS 13629331-I 628465-5 13 F T 
58 GVRS 13634759-I 633715-5 4 M T 
59 VSM 610985-C 657863-2 0,66 F T 
60 JSP 13673059-G 666040-1 12 F T 
61 VCSJ 13668221-H 661806-5 6 M T 
62 CLCMS 13686030-A 676958-6 5 F T 
63 NPS 13687191-F 678371-6 29 M T 
64 DFNB 13694504-A 685142-8 18 M T 
65 GVS 13698445-E 689633-2 7 F T 
66 AJRM 13499614-E 698019-8 33 M T 
67 RGP 13711605-H 701843-6 18 M T 

 
Nome: iniciais dos pacientes, RG-HC: número do registro do Hospital das Clínicas, 
AP: número do anátomo patológico, Idade: idade calculada na data da cirurgia, 
Sexo: F, feminino, M ,masculino, DNA: P- parafina e T - tumor congelado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________Anexos 

 84

ANEXO 3 
 

Número do caso, dados de imunohistoquímica, dados de expressão relativa 
dos genes CTNBB1, APC, AXIN1 e mutações. 

 
Imunohistoquímica RQ-PCR  

Caso Núcleo Citoplasma CTNNB1 APC AXIN1 Mutação 
1 - ++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
2 ++++ +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
3 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
4 - ++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
5 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
6 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
7 ++ +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
8 - ++++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
9 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 

10 - ++++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
11 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
12 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
13 - ++++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
14 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
15 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
16 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
17 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
18          - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
19 + +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
20 - ++++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
21 - +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Ausente 
23 - ++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
24 - ++++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
25 - ++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
26 - ++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
27 - ++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
28 - + n.a. n.a. n.a. Ausente 
29 - ++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
30 - ++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
31 + +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
32 - ++ 0,47 0,90 0,55 Ausente 
33 ++ +++ 1,45 1,36 1,12 C>A (Ser33Tir) 
34 +++ ++ n.a. n.a. n.a. Ausente 

 
Número do caso; Imunohistoquímica: -: negativo; +: 25% de estruturas marcadas; 
++: 26-50% de estruturas marcadas; +++: 51-75% de estruturas marcadas; ++++: 
>75% de estruturas marcadas; Expressão relativa por PCR em tempo real (RQ-
PCR) de CTNBB1: gene da β-catenina; APC: gene da adenomatous polyposis coli  
AXIN1, gene da axina; Asn: asparagina; Asp: ácido aspártico; Arg: arginina; Cis: 
cisteína; Gli: glicina; Ser: serina; Tir: tirosina; Val:valina n.a.: não analisado. 
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ANEXO 3 (continuação) 
 

 
 Imunohistoquímica RQ-PCR  
Caso Núcleo Citoplasma CTNNB1 APC AXIN1 Mutação 

35 - ++ 0,85 1,11 0,99 Ausente 
36 - ++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
37 ++ +++ n.a. n.a. n.a. Ausente 
38 + ++ n.a. n.a. n.a. G>A (Asp32Asn 
39 - ++ 0,71 1,08 0,65 Ausente) 
40 - +++ 0,81 1,01 2,10 Ausente 
41 +++ ++++ 0,97 0,36 1,59 Ausente 
42 - ++++ 0,68 0,95 0,94 Ausente 
43 - ++ n.a. n.a. n.a. C>A (Ser33Tir) 
44 - +++ 1,44 0,76 1,95 Ausente 
45 - +++ 0,75 0,55 1,76 C>A (Ser33Tir) 
46 + +++ 0,74 0,44 1,15 Ausente 
47 - +++ 0,34 0,38 1,86 G>A (Gli34Arg) 
48 + +++ 1,22 1,24 2,63 C>A (Ser33Tir) 
49 + +++ 0,64 0,83 2,07 Ausente 
50 - ++ 1,03 0,77 1,19 Ausente 
51 +++ ++ 0,59 0,17 0,71 Ausente 
52 ++++ ++ 0,49 0,15 0,34 Ausente 
53 +++ ++++ 0,67 0,49 0,77 Ausente 
54 + +++ 0,40 0,59 1,70 C>G (Ser33Cis) 
55 - ++++ 0,65 0,69 1,29 Ausente 
56 ++++ ++++ 0,34 0,55 0,53 Ausente 
57 - ++++ 0,49 0,56 0,70 Ausente 
58 +++ ++++ 0,51 0,38 1,32 G>T (Asp32Val) 
59 ++ ++++ 0,96 1,38 1,17 C>A (Ser37Tir) 
60 + ++++ 0,23 0,23 0,30 Ausente 
61 + ++++ 0,19 0,52 1,04 C>G (Ser33Cis) 
62 - +++ 0,23 0,54 0,46 Ausente 
63 - ++++ 0,36 0,63 0,52 Ausente 
64 +++ +++ 0,56 0,16 0,40 Ausente 
65 + ++++ 0,49 0,59 0,85 Ausente 
66 - ++++ 0,81 0,37 1,14 Ausente 
67 ++++ ++++ 0,19 0,09 0,24 Ausente 

 
Número do caso; Imunohistoquímica: -: negativo; +: 25% de estruturas marcadas; 
++: 26-50% de estruturas marcadas; +++: 51-75% de estruturas marcadas; ++++: 
>75% de estruturas marcadas; Expressão relativa por PCR em tempo real (RQ-
PCR) de CTNBB1: gene da β-catenina; APC: gene da adenomatous polyposis coli  
AXIN1, gene da axina; Asn: asparagina; Asp: ácido aspártico; Arg: arginina; Cis: 
cisteína; Gli: glicina; Ser: serina; Tir: tirosina; Val:valina n.a.: não analisado. 

 
 


