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RESUMO 
 
BRONDANI, V.B. Análise dos genes ATRX e ZNRF3 como fatores de prognóstico do 
carcinoma adrenocortical. [Tese] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2021 

 
O carcinoma adrenocortical (CAC) é uma neoplasia rara e geralmente associada a um 
prognóstico desfavorável. Estudos pan-genomicos demonstraram o envolvimento dos genes 
ATRX e ZNRF3 no processo da tumorigênese adrenal, porém, esses dados não foram validados 
em tumores de coorte adulta e pediátrica na população brasileira, particularmente em pacientes 
das regiões sul e sudeste do Brasil, onde a variante patogênica germinativa p.R337H-TP53 é 
prevalente. O objetivo principal dessa tese foi avaliar o número de cópias do ATRX e ZNRF3 e 
suas expressões gênicas e proteicas, numa coorte adulta e pediátrica, com CAC e tumor adrenal 
pediátrico (TAP), respectivamente, associados ou não a variante patogênica germinativa 
p.R337H-TP53. O objetivo secundário foi definir o valor prognóstico das alterações 
moleculares e expressão proteica dos genes ATRX e ZNRF3, e suas correlações com os dados 
clínicos e hormonais. A coorte de tumores composta por 37 CAC e 16 TAP foi submetida a 
técnica de MLPA e RT-qPCR. Registramos a alteração no número de cópias no gene ATRX e 
ZNRF3 em 9,37% e 38,70%, respectivamente, da coorte adulta, e em 15,38% e 30,76%, 
respectivamente, da coorte pediátrica. A frequência registrada em ambos os genes, da coorte 
brasileira, são superiores aos encontrados nas publicações médicas. As alterações no número 
de cópias e das expressões gênicas de ambos os genes não apresentaram valor prognóstico 
associado. Entretanto, observamos que a alteração no número de cópias do ZNRF3 teve relação 
com a secreção hormonal SDHEA, na coorte adulta (p=0,045), enquanto na coorte pediátrica 
teve relação com os critérios histopatológicos, ausência de mitoses atípicas, de necrose tumoral 
e com a variante patogênica germinativa p.R337H do TP53 (p=0,018, p=0,045, e p=0,045, 
respectivamente). A coorte de tumores submetidos a técnica de imunohistoquímica foi 
composta por 82 CAC e 52 TAP. A coorte, foi agrupada em tissue microarray (TMA), foi 
avaliada por dois patologistas com expertise na análise da glândula adrenal. A fraca expressão 
proteica dos genes ATRX e ZNRF3 foram associadas a uma diminuição na sobrevida global 
(SG) da coorte adulta (p=0,045, p=0,012, respectivamente). A forte expressão proteica dos 
genes ATRX e ZNRF3 foram associadas a uma maior sobrevida livre de recorrência (SLR) 
(p=0,027 e p=0,005, respectivamente). Na coorte pediátrica não estabelecemos valor 
prognóstico de ambas as expressões proteicas dos genes ATRX e ZNRF3; observamos nessa 
coorte uma correlação positiva da expressão proteica do gene ATRX com o escore de Wieneke 
e o escore de Weiss (p=0,004 e p=0,001, respectivamente). O conhecimento da biologia tumoral 
é fundamental para individualizar o tratamento dos pacientes com CAC, permitindo com que a 
equipe multidisciplinar desenvolva uma terapêutica direcionada e mais efetiva. Nossos dados 
corroboram com os resultados dos estudos pangenomicos sobre a tumorigenese adrenal. 
Utilizamos uma ferramenta de fácil acesso na prática clínica, a expressão proteica por 
imunohistoquimica dos genes ATRX e ZNRF3, como fator de prognóstico nos pacientes adultos 
com CAC. Essa mesma ferramenta também se mostrou promissora em pacientes pediátricos 
pelas correlações com fatores prognósticos já estabelecidos na literatura para essa população.  

 
Descritores: Expressão gênica, Carcinoma adrenocortical, Tumor adrenal pediátrico, 
Glândulas suprarrenais.   
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ABSTRACT 

 

BRONDANI, V.B. Analysis of ATRX and ZNRF3 genes as prognostic factors of  
adrenocortical carcinoma. [Tese] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2021 
 
 Adrenocortical carcinoma (CAC) is rare neoplasia and is usually associated with an 
unfavorable prognosis. Pan-genomic studies have demonstrated the involvement of the ATRX 
and ZNRF3 genes in the adrenal tumorigenesis process. However, these data have not been 
validated in Brazilian adult and pediatric cohort tumors, particularly in patients from the south 
and southeast regions of Brazil, where the germinative pathogen p.R337H-TP53 variant is 
prevalent. Our main objective was to evaluate the number of copies of ATRX and ZNRF3 genes 
and their gene and protein expressions, in an adult and pediatric cohort, with CAC and pediatric 
adrenal tumor (TAP), respectively, associated or not with the germinative pathogenic p.R337H 
-TP53 variant. The secondary objective was to define the prognostic value of the ATRX and 
ZNRF3 molecular findings and protein expression and their correlations with clinical and 
hormonal data. The tumor cohort composed of 37 CAC and 16 TAP was submitted to the 
MLPA and RT-qPCR technique. We found alterations in the number of copies in the ATRX 
and ZNRF3 gene in 9.37% and 38.70% of the adult cohort, respectively, and 15.38% and 
30.76% of the pediatric cohort, respectively. The recorded frequency of both genes in this 
Brazilian cohort is higher than those found in medical publications. The alterations in the 
number of copies and gene expressions of both genes did not have a prognostic value. However, 
we observed that the difference in the number of copies of ZNRF3 was related to the SDHEA 
hormonal secretion in the adult cohort (p = 0.045). In the pediatric cohort, it was related to 
histopathological criteria, absence of atypical mitoses, tumor necrosis, and the germinative 
pathogenic  p.R337H of TP53 variant(p = 0.018, p = 0.045, and p = 0.045, respectively). The 
tumor cohort submitted to immunohistochemistry was composed of 82 CAC and 52 TAP.  Two 
pathologists with expertise in the adrenal gland evaluated the cohort.  The low ATRX and 
ZNRF3 protein expressions were associated with decreased adult overall survival (SG) (p = 
0.045, p = 0.012, respectively). The high ATRX and ZNRF3 protein expression were associated 
with a more prolonged recurrence-free survival (SLR) (p = 0.027 and p = 0.005, respectively). 
In the pediatric cohort, we did not establish a prognostic value for both protein expressions. We 
observed in the pediatric cohort a positive correlation of the ATRX gene protein expression 
with the Wieneke score and the Weiss score (p = 0.004 and p = 0.001, respectively). Knowledge 
of tumor biology is essential to individualize the CAC treatment, allowing the multidisciplinary 
team to apply a targeted and more effective therapy. Our data corroborate with the pan-genomic 
study results about adrenal tumorigenesis. We use an accessible and easy tool in clinical 
practice, ATRX and ZNRF3 protein expression by immunohistochemistry, as a prognostic 
factor in adult patients with CAC. This same tool has shown a promising value in pediatric 
patients due to the correlations with classic prognostic factors already established in the 
literature. 

Keywords:  Gene expression, Adrenocortical carcinoma, Pediatric adrenal tumor, Adrenal 
glands.  
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1.1.O carcinoma adrenocortical 

 

O carcinoma adrenocortical (CAC) é considerado uma neoplasia maligna rara com 

incidência variando de 0,7 a 2 casos por milhão/ano (1-5). O CAC geralmente apresenta um 

prognóstico desfavorável, com uma sobrevida global em 5 anos menor que 40% principalmente 

nos estadios mais avançados da doença ao diagnóstico (3, 6-10). O comportamento tumoral do 

CAC é variável, e pode ser justificado, em parte, pelas diferentes alterações moleculares e 

assinaturas genéticas envolvidas no processo da tumorigênese (2, 4, 10). Esta distinta biologia 

tumoral reflete na evolução clínica entre os pacientes adultos e pediátricos e determinam 

diferentes fatores prognósticos (11-17). 

O CAC apresenta uma distribuição bimodal, sendo que o primeiro pico ocorre na infância, 

antes dos 4 anos, e o segundo pico na vida adulta, entre a quarta e quinta décadas de vida (18, 

19). A incidência de TAP é estimada em 2,9-4,2 casos/milhão/ano, em crianças abaixo de 15 

anos, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil correspondendo a uma taxa 10-15 vezes maior em 

relação à incidência mundial (16, 20). Esta diferença é devido, principalmente, à alta 

prevalência da variante patogênica germinativa no codon 337 do gene TP53 (c.1010G>A, 

p.A337H) nessas regiões do Brasil, presente em 70 a 98% dos pacientes com TAP (16, 21-25). 

Pinto et al. e Garritano et al. demonstraram o efeito fundador dessa variante na população 

brasileira (23, 26).  

De acordo com o criterio de Chompret, os pacientes com tumor adrenal e presença das 

variantes patogênicas germinativas do TP53 são classificados como síndrome de Li-Fraumeni 

like (27). As variantes patogênicas germinativas do TP53 são responsáveis pela grande maioria 

(70-90%) dos pacientes com TAP, enquanto que entre os pacientes adultos há uma frequencia 

maior de CAC esporádicos com alta frequencia de variantes patogênicas somáticas do TP53 (4, 

24, 27).  

 

1.2.O CAC em pacientes adultos  

 

O CAC tem uma apresentacão clinica variável (4), cerca de 70% apresentam algum sinal 

ou sintoma clínico devido a hipersecreção hormonal; sendo a síndrome de Cushing responsável 

por pelo menos um terço dos casos (2). A síndrome clínica mista, causada pela hipersecreção 

de cortisol e de andrógenos, é responsável pela maioria dos casos de CAC, (10, 16, 20, 28, 29). 

A produção estrogênica é rara e geralmente está associada a tumores com comportamento 
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biológico mais agressivo (10). A produção exclusiva de aldosterona é extremamente rara, 

havendo poucos relatos descritos na literatura (4).  

O crescente uso de imagem radiológica na prática médica, como tomografia de abdome e 

de tórax, tem levado a uma maior frequencia de diagnóstico de incidentalomas adrenais. Cerca 

de 10-15% dos incidentalomas adrenais correspondem a CAC não-funcionantes ou associados 

a mínima produção de cortisol, designado de possível secreção autonoma de cortisol (10, 30, 

31).  

 

1.2.1. Avaliação diagnóstica e histopatológica do CAC 

 

A investigação diagnóstica de pacientes com possivel CAC tem sido realizada de acordo 

com o proposto pela Rede Europeia para o Estudo dos Tumores Adrenais (ENSAT) (10). Esta 

investigação criteriosa compreende avaliação clínica do paciente e avaliação da 

esteroidogenese adrenal e seus precursores, assim como a exclusão de feocromocitoma, e a 

realização de exames de imagem, para estadiamento da doença. De acordo com os achados da 

imagem radiológica/estadiamento, os pacientes são orientados ao procedimento cirúrgico ou 

neoadjuvancia com quimioterapia sistemica/oral  (Tabela 1). 

Arlt et al. desenvolveram uma abordagem metabolômica, baseada na combinação de perfis 

de metabólitos de esteróides urinários, utilizando a espectrometria de massa, e a análise 

elaborada de dados (32). Essa ferramenta consegue identificar as lesões adrenais sugestivas de 

neoplasia maligna, principalmente quando não há hipersecreção hormonal evidente nos 

métodos convencionais. Os CAC podem apresentar produção esteroidal ineficiente, que resulta 

em um aumento de precursores esteroidais, por uma desdiferenciação e padrão incompleto de 

expressão das enzimas esteroidogênicas (32).  

 

Tabela 1 - Investigação diagnóstica de pacientes com possível CAC. 
 

Avaliação inicial 
Objetivo Exame 

Avaliar a secreção de 
cortisol 

• Teste de supressão com dexametasona 1mg via oral 
overnight ou cortisol livre urinário 24h 

• ACTH basal (plasmático) 

Avaliar a secreção sérica 
de esteroides sexuais e 

seus precursores 

• DHEAS 
• 17-Hidroxiprogesterona  
• Androstenediona 
• Testosterona / testosterona livre 
• 17-b-estradiol (apenas em homens ou mulheres na pós 

menopausa) 
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• 11-Desoxicortisol 

Avaliar a secreção de 
mineralocorticoides 

• Potássio 
• Relação Aldosterona/renina (apenas em pacientes com 

hipertensão arterial e/ou com hipocalemia) 

Excluir feocromocitoma • Metanefrinas urinárias 24h 
• Metanefrinas plasmáticas 

Avaliação da massa 
adrenal e estadiamento. 

• TC ou RM de abdome e pelve 
• TC de tórax 
• 18FDG-PET/TC (se suspeita clínica de metástases) 
• Imagem óssea ou cerebral (em casos de dor/fratura óssea, 

e casos suspeitos de metástases nesses locais) 
*TC: tomografia computadorizada; RM: ressonância magnética; 18FDG-PET/TC: tomografia por emissão de 
pósitrons com uso de fluordesoxiglicose marcada com flúor-18 
 

Bancos et al. (33) validaram a abordagem metabolomica, num estudo multicentrico e 

prospectivo, como ferramenta diagnóstica para CAC. Nesse estudo, os perfis de metabólitos de 

esteróides urinários foram classificados através de aprendizado de máquina, uma forma de 

inteligência artificial, em baixo, moderado e alto risco para CAC. E os metabólitos da 

androstenediona e testosterona, 17-hidroxi-pregnenolona, pregnenolona, progesterona, 17-

hidroxi-progesterona e 11-deoxicortisol estiveram associados com o perfil de alto risco para 

CAC (32, 33). Posteriormente, o perfil da abordagem metabolomica foi combinado com as 

características de imagem adrenal (diametro maior >= 4cm e atenuação da lesão >20UH em 

TC); e essa abordagem, estratégia de testes combinados, se mostrou superior na detecção de 

CAC quando comparados a abordagem individual, apresentando menor probabilidade de falsos 

positivos na detecção diagnóstica, o que impacta na avaliação e indicação cirúrgica desses 

pacientes (33).  

Os exames de imagem representam uma etapa importante na investigação diagnóstica, 

pois auxiliam na diferenciação entre adenomas e CAC. A grande maioria dos adenomas tem 

tamanho menor que 4cm e tumores maiores que 5 cm são altamente sugestivos de carcinomas 

(30). A tomografia computadorizada (TC) é um dos exames de imagem mais realizado na 

investigação diagnóstica de CAC, seguido pela ressonância magnética (RM). A densidade de 

gordura <10 Unidades de Hounsfield (UH) na TC pré-contraste é um achado altamente 

sugestivo de benignidade (34). Como 30% dos adenomas tem uma densidade maior que 10UH 

na TC, a análise do clareamento do contraste endovenoso é uma ferramenta que auxilia no 

diagnóstico (35). Quando ocorre uma  queda de sinal (superior a 60%), após 10-15 minutos da 

infusão de contraste, é um sinal de benignidade (sensibilidade e especificidade superior a 90%) 

(35). No caso da RM, o CAC apresenta um aumento do sinal nas imagens ponderadas em T2, 

entretanto, casos de feocromocitoma podem se apresentar com essa mesma característica e a 
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realização do diagnóstico diferencial se faz necessário por meio da análise das metanefrinas 

plasmáticas ou urinárias. Na RM, a perda de sinal, superior a 50%, da lesão nas imagens 

ponderadas em T1 fora de fase (chemical shifting) sugere alto teor lipidico, que é interpretado 

como sinal de benignidade (36).  

Outros achados que sugerem benignidade em exames de imagem são: tumor com 

estrutura homogênea, apresentando limites bem definidos e plano de clivagem com as 

estruturas adjacentes. As lesões malignas costumam ser heterogêneas, podendo apresentar 

hemorragia, necrose e calcificações, e muitas vezes tendem a apresentar margens irregulares, e 

invasão de estruturas adjacentes (37, 38). 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET), utilizando a fluordesoxiglicose marcada com 

flúor-18 (18F-FDG) quando usado juntamente à TC é uma importante ferramenta complementar 

em pacientes na investigação de CAC, principalmente no contexto de doença metástatica. Uma 

captação de glicose marcada (SUVMAX) absoluta maior que 6 sugere uma lesão potencialmente 

maligna, por apresentar aumento do metabolismo de glicose (39).  

A avaliação histopatológica, que confirma o diagnóstico de CAC, deve ser realizado por 

um patologista experiente em patologias da adrenal. O escore de Weiss é uma ferramenta 

amplamente utilizada para diagnóstico histopatológico de CAC, que considera 9 critérios 

histopatológicos (três deles relacionados à estrutura tumoral, três relacionados à estrutura 

celular e três relacionados à capacidade de invasão do tumor) para sugestão de malignidade 

(40). Um escore maior ou igual a 3 confirma o diagnóstico de CAC. Em 2002, o Escore de 

Weiss foi modificado e quatro critérios foram excluídos por serem subjetivos na avaliação, 

entretanto a definição de CAC é a mesma, sendo sugerida quando há um escore maior ou igual 

a 3 (Tabela 2) (40, 41).  

 

Tabela 2 - Escore de Weiss e Escore de Weiss modificado. 
 

Escore de Weiss (40) 
Avaliação objetiva Critérios histopatológicos 

Estrutura tumoral 

Células claras compreendendo 25% ou menos do 
tumor 
Arquitetura difusa (maior que um terço do tumor) 
Necrose 

Estrutura celular 

Alto grau nuclear (grau 3 ou 4 de acordo com os 
critérios de Fuhrman et al. (42)) 
Índice mitótico maior que 5 por 50 campos de 
grande aumento 
Mitose atípicas 

Capacidade de invasão tumoral Invasão de estruturas venosas 
Invasão de estruturas sinusoidais 
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Invasão da cápsula tumoral 
Obs.: A cada item presente é somado um ponto ao escore. 

Escore de Weiss modificado (41) 
Avaliação objetiva Critérios histopatológicos 

Estrutura tumoral 
Células claras compreendendo 25% ou menos do 
tumor 
Necrose 

Estrutura celular 
Índice mitótico maior que 5 por 50 campos de 
grande aumento 
Mitose atípicas 

Capacidade de invasão tumoral Invasão da cápsula tumoral 
Obs.: Os itens células claras e índice mitótico quando presentes somam 2 pontos cada, e os demais apenas 
um ponto ao escore.  

*A presença de 3 ou mais pontos, no escore de Weiss ou no escore de Weiss modificado, define malignidade em 
adultos com neoplasias do córtex suprarrenal 
 

1.2.2. Estadiamento e fatores prognósticos do CAC 

 

O sistema de estadiamento amplamente utilizado para CAC foi proposto pela Rede ENSAT 

(Tabela 3).  

O estadiamento é um importante fator prognóstico, pois apresenta relação com a sobrevida 

gobal conforme o estadio apresentado (sobrevida de 82% no estadio I, 61% no estadio II, 50% 

no estadio III e 13% no estadio IV) (7). Entretanto, a taxa de sobrevida global em 5 anos é 

variável conforme a extensão da doença, e a coorte estudada (3, 6-10).  

 

Tabela 3 - Sistema de estadiamento ENSAT e ENSAT modificado (mENSAT+GRAS), de 
acordo com o sistema de estadiamento TNM de tumores malignos.  
 

Estadiamento do CAC 
ENSAT (10) TNM 

I T1, N0, M0 
II T2, N0, M0 

III T1-2, N1, M0 
T3-4, N0-1, M0 

IV T1-4, N0-1, M1 
Obs.: T1: tumor £ 5 cm; T2: tumor > 5 cm; T3: infiltração tumoral de tecidos adjacentes; T4: invasão 
tumoral de órgãos adjacentes e/ou trombo tumoral na veia cava e/ou veia renal; N0: ausência de 
linfonodos acometidos; N1: presença de linfonodos acometidos; M0: ausência de metástases à 
distância; M1: presença de metástases à distância. 

mENSAT+GRAS (43) TNM 
I T1, N0 
II T2, N0 
III T3-4, N0 
IVa T1-4, N2 
IVb T1-4, N3 
IVc T1-4, N>3 
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Obs.: T1: tumor £ 5 cm; T2: tumor > 5 cm; T3: infiltração tumoral de tecidos adjacentes; T4: invasão 
tumoral de órgãos adjacentes e/ou trombo tumoral na veia cava e/ou veia renal; N: número de órgãos 
envolvidos pelo tumor (incluindo o tumor primário e o “N - linfonodos” como órgãos). 
Os critérios GRAS (G: escore de Weiss >=6 e/ou Ki67 >=20%; R: status da ressecção do tumor 
primário; A: idade; S: sintomas relacionados ao tumor ou a secreção hormonal) são adicionados ao 
sistema mENSAT para refinar o estadiamento dos pacientes com escore III e IV (para detalhes desse 
sistema: referência (44)). 

*TNM: sistema de estadiamento de neoplasias, que considera o “T”- tamanho e extensão do tumor primário, “N”- 
número de linfonodos acometidos pela neoplasia, e “M”- a presença de metástase.  
 
 

Libe et al. refinaram o sistema de estadiamento ENSAT, ajustando os estadios III e IV 

conforme o grau tumoral, status da ressecção, idade ao diagnóstico e se há sintomas 

relacionados ao tumor. O estadio IV ainda foi categorizado conforme o número de sítios das 

metastases. Libe et al. demonstraram que esse refinamento, mENSAT+GRAS (modified 

ENSAT + Grade, R status, Age and Symptoms), apresentou uma melhor estratificação no 

prognóstico dos pacientes com CAC (estadio III apresentou sobrevida global em 5 anos de 50%, 

e estadio IVa: 15%, IVb: 14% e IVc de apenas 2%) (44). 

A análise da porcentagem de células tumorais imunorreativas para o marcador de 

proliferação celular Ki67 representa o mais importante fator prognóstico para CAC (10, 13, 44-

47). Recentemente, uma estratificação do Ki67 em grupos (<10%, ≥ 10% e <20% e  ≥ 20%) foi 

definida e apresentou íntima relação com a sobrevida global e sobrevida livre de doença (45). 

Adicionalmente, um alto índice mitótico, necrose tumoral e figuras mitóticas atípicas têm sido 

associados com prognóstico desfavorável em pacientes adultos (48, 49). 

O escore de Helsinki é um sistema desenvolvido para predizer metástases nos casos de 

CAC. Ele é baseado na combinação de critérios morfológicos (indice mitótico e necrose 

tumoral) com parametro imunohistoquímico (marcador de proliferação Ki67). O escore é dado 

pela soma de tres pontos, quando o índice mitótico é > 5/50 em com de grande aumento, cinco 

pontos, quando há presença de necrose, e adicionado o valro absoluto do marcador Ki67 (50). 

Um escore maior de 8,5 sugere lesões malignas, com alta possibilidade de desenvolver 

metastases (sensibilidade de 100% e especificidade de 99,4%) (50). 

Além dos sistemas de estadiamento, há outros fatores com valor prognóstico que podem 

determinar a agressividade do CAC. Esses fatores prognósticos são referentes a dados clínicos 

(idade, sintomas relacionados a produção hormonal, estadio tumoral), achados histológicos e 

alterações proteicas (escore de Weiss, escore de Weiss modificado, escore de Helsinki, índice 

mitótico, Ki67, SF-1, p53, beta-catenina, e resseccão tumoral -R1, R2 e RX), e a alterações 

moleculares (alterações cromossomais, alterações de metilação, perfil de expressão gênica, 

desregulação de microRNA e a presença de variantes alélicas patogênicas) (2, 3, 6, 8, 31, 40, 

41, 43-45, 49-67).  
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O prognóstico do CAC em estadios avançados é muito limitado, o que indica a necessidade 

de tratamentos eficientes no seu manejo, além da ressecção cirurgica, tratamento cirurgico das 

metástases, tratamento local ( radioterapia, radioablação e crioablação) e tratamento sistêmico 

com droga citotóxica (10, 68). 

 

1.3.Tumor adrenal pediátrico (TAP) 

 

A maioria dos pacientes pediátricos diagnosticados com TAP apresentam menos de 5 anos 

de idade (16, 29, 69), com uma alta frequência de casos até o terceiro ano de vida (69-71). 

Apesar de ser extremamente raro casos em fetos ou recém-nascidos , é provável a origem do 

TAP seja da zona fetal da glandula adrenal (72), o que justificaria a idade precoce de 

diagnóstico e a secreção hormonal androgênica predominante, causando síndrome virilizante 

(15, 20, 73, 74).  

A síndrome virilizante é a apresentação clínica mais frequente dos pacientes com TAP, 

clinicamente identificada como puberdade precoce periférica (iso ou heterossexual), seguida da 

síndrome mista, caracterizada pela secreção de cortisol e andrógenos (16, 19, 20, 29, 74-77). A 

síndrome de Cushing isolada na população pediátrica é infrequente (15). 

A esteroidogênese do TAP pode apresentar defeitos enzimáticos resultando no acúmulo de 

precursores, tais como: sulfato de dehidroepiandrosterona (SDHEA), 11-deoxicorticosterona, 

17-hidroxi-progesterona e 11-desoxicortisol, e geralmente a presença desses precursores estão 

relacionados a um pior prognóstico da doença (17).  

 

1.3.1. Avaliação diagnóstica e histopatológica do TAP 

 

Para a avaliação diagnóstica dos casos pediátricos, Brondani e Fragoso adaptaram a 

avaliação diagnóstica da coorte adulta para os pacientes pediátricos (Tabela 4) (78).  

 

Tabela 4 - Investigação diagnóstica de pacientes com possível TAP. 
 

Avaliação inicial para pacientes pediátricos (78) 
Objetivo Exame 

Avaliar a secreção de 
cortisol 

• Teste de supressão com dexametasona overnight (1 
milligrama de dexametasona se >=40kg, ou 20 µg/kg de 
peso se <40Kg) 

• Cortisol livre urinário 24h, quando possível (3 amostras 
consecutivas, e o resultado corrigido para superfície 
corporal) 
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• Cortisol salivar coletado às 0h, quando possível 
• ACTH basal (plasmático) 
• Cortisol basal (sérico)  

Avaliar a secreção sérica 
de esteroides sexuais e 

seus precursores 

• DHEAS 
• 17-hidroxi-progesterona  
• Androstenediona 
• Testosterona / testosterona livre 
• 17-b-estradiol 
• 11-Desoxicortisol 

Avaliar a secreção de 
mineralocorticoides 

• Potássio 
• Relação Aldosterona/renina (apenas em pacientes com 

hipertensão arterial e/ou com hipocalemia) 
Excluir feocromocitoma • Metanefrinas plasmáticas 
Avaliação de puberdade 

precoce central 
• LH 

Avaliação da massa 
adrenal e estadiamento. 

• RM de abdome e pelve 
• TC de tórax 
• RM de encéfalo (em casos com a variante patogênica 

germinativa do TP53 presente) 
*TC: tomografia computadorizada; RM: ressonância magnética. 
 

Além da hipersecreção hormonal que deve ser investigada e documentada, é sugerida a 

avaliação do eixo gonadotrófico para diagnóstico de puberdade precoce central, que pode ser 

desencadeada pelo tempo e concentração da exposição aos andógenos pelo hipotálamo (16, 78).  

Na população pediátrica, o escore de Wieneke é amplamente utilizado para definição 

histológica como também fornece valor prognóstico agregado (Tabela 5) (14). A presença de 4 

critérios no escore de Wieneke é capaz de predizer tumores com comportamento mais 

agressivo, que devem ser seguidos com exames hormonais e de imagem com maior frequência 

(14, 74).  
 

Tabela 5 - Escore de Wieneke para avaliação dos pacientes pediátricos com TAP. 
 

Escore de Wieneke (14) 
Peso tumoral maior que 400 gramas 
Tamanho tumoral maior que 10,5 cm (na sua maior dimensão) 
Extensão para tecidos peri-adrenais e/ou 30rgãos adjacentes 
Invasão de veia cava inferior 
Invasão venosa presente 
Invasão capsular presente 
Necrose tumoral 
>15 mitoses/20 campos de grande aumento 
Figuras mitóticas atípicas 

Obs.: cada item soma 1 ponto ao escore. Se dois critérios positivos ou menos: TAP com comportamento benigno; 
Três critérios positivos: TAP com comportamento indefinido; Quatro critérios positivos ou mais: TAP com 
comportamento maligno. 
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Diferentemente do CAC em adultos, os TAP com histologia desfavorável apresentam 

evolução clínica favorável sem recorrência (11-14). Martins-Filho et al. demonstraram que um 

escore de Weiss >= 5 é capaz de predizer comportamente maligno nos casos de TAP (46). 

Apesar da utilização do escore de Wieneke, Ki67, e escore de Weiss na diferenciação no 

comportamento biológico dos TAP, os critérios definitivos de malignidade considerados no 

grupo pediátrico ainda são a presença de invasão de tecidos e/ou órgãos adjacentes e/ou a 

presença de metástase a distância (14, 15).  

Os critérios invasão de veia cava, presença de necrose e aumento da atividade mitótica 

sugerem comportamento mais agressivo de forma independente (14).  

No grupo pediátrico, o marcador Ki67 possui valor na diferenciação entre adenomas e 

carcinomas, entretanto o ponto de corte é maior do que o usado no grupo adulto, acima de 15%, 

e corrobora com o escore de Wieneke (46, 79-83).  

 

1.3.2. Estadiamento e fatores prognósticos do TAP 

 

O estadiamento amplamente utilizado no grupo pediátrico com TAP é o proposto por 

MacFarlane (84) e modificado por Sullivan (12) (Tabela 6). Os estadios I e II são os que 

possuem as melhores taxas de cura quando realizada a ressecção cirúrgica (12). O grupo de 

Sandrini et al. (16) propuseram um sistema de estadiamento para os casos de TAP, que mais 

tarde foi modificado por Michalkiewicz et al. (29) e por Ribeiro et al. (85), e esse sistema se 

correlaciona com a sobrevida global (Tabela 6) (16, 29, 85).  

 

Tabela 6 - Sistema de estadiamento MacFarlane e Sullivan, e sistema de Sandrini, 
Michalkiewicz e Ribeiro, para casos com TAP. 
 

Sistema de MacFarlane e Sullivan (12, 84)  
Estadio Tamanho tumoral Linfonodos e invasão Metástases 

I Tumores <=5cm Sem linfonodos e sem invasão local Ausência de 
metástases II Tumores >5cm 

III Qualquer tamanho Linfonodos ou invasão local 
IV Linfonodos e invasão local Presença de 

metástases 
Sistema de Sandrini, Michalkiewicz e Ribeiro (16, 29, 85) 

Estadio Descrição 

I 
Tumor completamente ressecado 

Tumores pequenos* 
Dosagens hormonais normais no pós-operatório 

II 
Tumor completamente ressecado 

Tumores grandes* 
Dosagens hormonais normais no pós-operatório 
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III 

Presença de resíduo tumoral micro ou macroscópico 
após ressecção cirúrgica.  

Tumor irressecável 
Rotura e extravasamento tumoral 

Pacientes com estadio I e II que apresentem dosagens 
hormonais alteradas no pós-operatório  

Pacientes com acometimento linfonodal retroperitoneal  
IV Presença de metástases 

*Tumores pequenos: <100gramas e <200cm3; Tumores grandes: >=100gramas ou >=200 cm3. 
 

Além desse sistemas de estadiamento, diferentes coortes publicaram que a presença de 

metastases ao diagnóstico, o indice mitótico elevado, a presença de necrose, a presença de 

mitoses atipicas, o nível de grau nuclear, um maior tamanho tumoral, presença de Ki67 > 15% 

e a presença de hipercortisolismo estiveram associados a um pior prognóstico (17, 29, 71, 74, 

77, 78, 80, 86-88). Em contraste, idade menor que 4 anos, síndrome virilizante ao diagnóstico, 

doença localizada, ausência de rotura tumoral, e peso tumoral <200gramas, estiveram 

associados a uma melhor evolução da doença (14, 17, 29, 71, 74, 77, 86). No Brasil, a variante 

patogênica germinativa p.R337H do TP53 não é preditora de desfecho no grupo pediátrico, 

diferente do que é visto no grupo adulto (22, 89, 90). 

 

1.4.Tratamento do CAC e TAP 

 

A ressecção cirurgica é o tratamento de escolha para CAC e TAP, uma vez que a ressecção 

completa é a única opçao disponível que pode curar ou prolongar a sobrevida, principalmente 

nos estadios iniciais da doença (Apêndice A e Apêndice B) (10, 19). Por isso deve ser 

considerada para todos os pacientes e quando houver suspeita de tumores aderentes ou com 

invasão de estruturas adjacentes, a excisão em bloco deve ser feita (19, 77). Caso na evolução 

ocorra metástases isoladas ou recorrência local, uma nova ressecção cirúrgica deve ser sempre 

considerada (19). Berruti et al. demonstraram em coorte de CAC que o uso agressivo de 

cirurgias para tratar as recorrências está associado ao aumento na sobrevida dos pacientes (91).  

Embora a ressecção completa seja considerada um fator prognóstico importante, a 

realização da cirurgia de forma radical não previne a recorrência da doença (6, 7, 91, 92), e 

nesse cenário o tratamento medicamentoso ganha importância. As opções terapeuticas 

disponíveis para o tratamento do CAC e TAP, com comportamento maligno, são limitadas, e a 

raridade da doença associada a sua agressividade colaboram para esse cenário (93, 94). O 

mitotane é um medicamento derivado do inseticida diclorodifenil-tricloroetano (DDT), usado 
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há mais de 50 anos no tratamento de CAC (95). Seu mecanismo de ação impacta na respiração 

celular e na esteroidogenese adrenal, contribuindo para o seu efeito adrenolítico (93). 

Berruti et al. demonstraram o beneficio do uso de mitotane no CAC impactando na 

sobrevida global e sobrevida livre de recorrência, e ainda confirmaram que o efeito 

antineoplásico da droga é independente do perfil de secreção tumoral (91). Terzolo et al. 

definiram o alvo da concentração sérica terapêutica de mitotane (14mg/L), demonstrando a 

queda no risco de recorrência nos pacientes que atingiram esse alvo (96). O mitotane está 

indicado no tratamento adjuvante e no tratamento paliativo de pacientes adultos, enquanto que 

para crianças sua indicação está restrita aos pacientes que apresentam metastáses. 

Em relação a quimioterapia o protocolo EDP (etoposideo, doxorrubicina e cisplatina) + 

mitotane é considerado a primeira escolha como quimioterapia para casos de CAC em estágio 

avançado, apresenta melhor sobrevida livre de progressão e sobrevida global, embora uma alta 

taxa de desfecho fatal tenha ocorrido no estudo (9). 

Alguns medicamentos, como cetoconazol, metirapona e mifepristone, são utilizados na 

tentativa de diminuir a produção de cortisol e morbimortalidade associada, em casos de CAC 

inoperáveis (97). A radioterapia é uma opção de tratamento em CAC restrito a casos julgados 

como alto risco para recorrência local, quando o procedimento cirurgico não foi capaz de 

assegurar margens de segurança livre de neoplasia, ou não há possibilidade de nova abordagem 

cirurgica no local quando há restos tumorais. A radioterapia é uma estratégia utilizada para 

diminuir recorrência local, embora o benefício na sobrevida global dos pacientes seja 

controverso (3, 98-101).  

Terapêutica direcionada a alvos moleculares tem sido desenvolvidas, uma vez que mais da 

metade dos pacientes com CAC se apresentam com doença localmente avançada ou doença 

metástatica (62). Estudos clínicos com terapia direcionada a alvos moleculares tem sido 

desenvolvidos, tanto com pacientes com CAC e TAP, porém os resultados preliminares 

divulgados são da fase 2 e nenhum, até o momento, apresentou impacto na sobrevida dos 

pacientes (102-108). Há doze estudos clínicos abertos (com os medicamentos cabazitaxel, 

cabozantinibe, droga biológica EO2401, cisplatina e tiosulfato de sódio, nivolumabe, 

ipilimumabe e pembrolizumabe) em fase de recrutamento (109). 

 

1.5.Bases moleculares 

 

Os estudos moleculares envolvendo tumores adrenocorticais levaram ao refinamento da 

taxonomia deste tumor e ofereceram ampla oportunidade para a descoberta de novas vias 
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moleculares envolvidas na tumorigenese adrenal e de novos biomarcadores do CAC. Esses 

resultados podem servir para o desenvolvimento de novas terapias direcionadas ao alvo 

molecular para o tratamento do CAC.  

Três grandes estudos (63, 64, 110) usando a combinação de sequenciamento genômico, 

sequenciamento exômico, avaliação do número de cópias de DNA, expressão de RNAm e de 

miRNAs, análise do perfil de metilação e perfil de transcriptoma em tecidos tumorais de CAC 

e TAP, histologicamente confirmados, permitiram uma visão global molecular desses tumores. 

Entre os achados, os genes ATRX e ZNRF3, em suas distintas vias, foram implicados pela 

primeira vez na tumorigênese adrenal (63, 64, 110). Entretanto, esses genes ainda não foram 

avaliados na população brasileira de pacientes, com CAC ou TAP, onde a frequencia da 

variante patogênica germinativa p.R337H no TP53 é considerável (10% em adultos e 70-90% 

em pacientes pediátricos). 

 

1.5.1. ATRX e seu papel na tumorigênese 

 

O gene ATRX está localizado no cromossomo Xq21.1, apresenta 36 exons e possui 

tamanho, de aproximadamente, 300kb (111, 112). Esse gene codifica uma proteína, 

remodeladora da cromatina que atua na estabilidade do nucleossomo, replicação do DNA, 

transcrição, manutenção da estrutura e estabilidade do telômero e da heterocromatina (113-

117). O gene ATRX ainda compartilha com o gene DAXX a função de incorporar a variante 

da histona H3.3 na cromatina (115, 117-119) (Ilustração 1). 

Os telômeros, localizados no final dos cromossomos, são responsáveis por proteger o DNA 

celular e manter sua estabilidade (123). Por inibir a fusão ponta a ponta que ocorre como 

consequência natural do processo de reparo, os telomeros evitam a senescência celular (120, 

124). O comprimento e a taxa de encurtamento telomérico são indicadores da idade celular 

mitótica, uma vez que durante as divisões celulares é esperado ocorrer um encurtamento dos 

telomeros, devido a um efeito direto da maquinaria de replicação do DNA (123, 125, 126). 

Quando o encurtamento alcança um ponto crítico, as células entram num estado 

quiescente/senescente, a fim de evitar danos ao DNA, e esse efeito natural é considerado um 

mecanismo de supressão tumoral (120, 127). O desenvolvimento das neoplasias está associado 

a um sistema de manutenção do comprimento dos telômeros, que provem uma infinita fonte de 

oligonucleotideos de DNA aos telomeros, evitando a senescência e a apoptose, proporcionando 

a imortalidade celular (113, 123). Esse sistema de manutençao é considerado um importante 

passo na tumorigenese (118).  



 

35 

Ilustração 1. Figura esquemática da função do ATRX, na via ALT  
* Ilustração 1-A: Ilustração esquemática da diminuição telomérica a cada divisão celular, e seus possíveis 
resultados, incluindo a perda da função do gene ATRX. Ilustração 1-B: Ilustração evidenciando as regiões de 
heterocromatina dependentes da ação da histona H3.3, mediada via DAXX e ATRX. ALT: via alternativa de 
alongamento dos telômeros (alternative lengthening of telomeres); DAXX: proteína DAXX (Death domain 
associated protein); H3.3 e H3.1/2: histonas envolvidas na via; H3K4me0 e H3K9me3: histonas não metiladas. 

 
Adaptação das referências:(120-123).  

 

A telomerase é uma transcriptase reversa que adiciona oligonucleotideos de DNA aos 

telômeros a fim de manter seu comprimento (128-130), sua atividade foi descoberta em 1985, 

em um organismo de célula única Tetrahymena (128). A telomerase foi descrita como um 

marcador quase universal de cancer humano em estadio avançado (131, 132), pois a maioria 

das neoplasias malignas (85-90%) expressa constitutivamente telomerase, embora apresentem 

telômeros mais curtos (131, 132). Do restante 10-15%, a maioria da neoplasias malignas é capaz 

de manter o comprimento do telômero na ausência de telomerase, pelo mecanismo ALT (123, 

133). Entretanto, a via ALT, ainda, não possui sua base molecular totalmente elucidada (123, 

133, 134).  

Variantes patogênicas germinativas do gene ATRX são relacionados a uma síndrome rara 

que se caracteriza por retardo mental e alfa-talassemia, denominada síndrome ATR-X (Alpha 
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Thalassemia/Mental Retardation Syndrome X-Linked - ATRX) (119, 135-137). Racionaliza-

se que ambas as cópias do gene estão inativas, uma pela variante patogênica e outra pela 

inativação do cromossomo X (138). As variantes patogêncicas no ATRX produzem uma 

proteína truncada, o que resulta na diminuição da sua expressão proteica (121). A identificação 

do envolvimento do gene ATRX com o desenvolvimento de neoplasias foi vista, incialmente, 

no seguimento de pacientes com síndrome mielodisplásica associada a alfa-talassemia. Os 

pacientes que apresentavam perda da função do ATRX, devido a variantes patogênicas 

somáticas, evoluíram com quadro hematológico mais grave e, alguns casos desenvolveram 

leucemia (139). 

Em 2012, Lovejoy et al. (133) analisando linhas celulares de fibroblastos humanos, e linhas 

celulares derivadas de tumores (osteossarcoma e adenocarcinoma pulmonar), evidenciaram a 

perda da expressão do ATRX em 90% das linhas celulares imortalizadas, cultivadas in vitro, 

que usavam a via ALT para alongamento dos telômeros. Eles sugeriram que a inativação do 

ATRX é o principal passo para a geração do fenótipo ALT (133). 

Barthel et al. (140) ao estudarem mais de 18.000 amostras provenientes de 9.127 pacientes 

(tumor, n=9065, sangue, n=7643, e tecido não-tumoral, n=1722 amostras) abrangendo um total 

de 31 diferentes tipos de neoplasias malignas, demonstraram que o comprimento dos telômeros 

foram menores em tecidos neoplásicos do que em tecidos controles, como já descrito 

anteriormente (131, 132). Entretanto, observaram que alterações patogênicas nos genes ATRX 

e TP53 tiveram associação com o relativo aumento do tamanho dos telômeros (140). 

Várias coortes de diversas neoplasias foram estudadas, e nelas foi confirmado a participação 

do ATRX no processo da tumorigênese, assim como na determinação do prognóstico (65, 133, 

138, 141-168). 

Pinto et al. (110), em sua coorte de pacientes com TAP, utilizando o sequenciamento de 

nova geração, identificaram alterações patogênicas (variantes nonsense ou deleção de exons) 

no ATRX em 32% dos casos. Os casos que apresentaram alterações no ATRX estiveram 

associados a presença da variante patogênica germinativa do TP53 e ao alongamento dos 

telômeros via ALT. A presença de alterações no ATRX, juntamente com a variante patogênica 

germinativa do TP53, apresentaram relação com estadios mais avançados da doença e a um 

maior peso tumoral (110).  

A presença de variantes alélicas patogênicas no gene ATRX, que apresentaram perda de 

função, estão relacionadas ao processo de tumorigênese, via ALT, e estão associadas a estadios 

avançados e pior comportamento biológico tumoral como evidenciado nos estudos 

supracitados. De acordo com a recente associação com a tumorigênese adrenocortical, nos 
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propomos a investigar em nossa coorte de crianças, com TAP e de adultos, com CAC, 

associados ou não a variantes patogênicas germinativas do TP53, as alterações no número de 

cópias no gene ATRX, e avaliar a sua expressão gênica e proteica . 

 

1.5.2. ZNRF3 e seu papel na tumorigênese 

 

As neoplasias geralmente apresentam defeitos em vias conservadas durante a evolução, que 

regulam o desenvolvimento embrionário e a homeostase celular em tecidos adultos; e a via Wnt 

/ β-catenina é um clássico exemplo deste fenômeno (169-173).  

A sinalização Wnt / β-catenina é responsável pelo desenvolvimento embrionário, pela 

proliferação e migração celular, a pela regulação de células tronco e a melanogênese (Ilustração 

2) (174-178). 

A ligação da proteína Wnt com os receptores Fz e LRP5/6 de membrana desencadeia a 

multimerização dos receptores na superfície celular dando início a cascata de sinalização Wnt 

/ β-catenina. Alterações nos fatores participantes dessa via resultam em diferentes expressões 

gênicas pela regulação direta da quantidade de β-catenina disponível (179). A regulação 

também é influenciada pelas modificações pós-translacionais (MPTs), como as reações de 

fosforilação, ubiquitinação e deubiquitinação (180).  

Na ausência da proteína Wnt, a β-catenina é fosforilada pelos fatores CK1 e GSK3, e é 

ubiquitinada através da ligação do fator b-Trcp e, subsequentemente, degradada pelo sistema 

celular proteossomo (181, 182). Os outros fatores envolvidos na via também sofrem 

ubiquitinação por vários tipos de E3 ligase. O receptor Fz e LRP5/6 na superfície celular são 

regulados pelo processo de ubiquitinação, pelas proteínas ubiquitina E3 ligase ZNRF3 e RNF43 

(179). O receptor LRP5/6 é conhecido por ser um fator promotor da tumorigenese (183, 184). 

As proteínas ZNRF3 e RNF43 são consideradas reguladores negativos da via de sinalização 

Wnt / β-catenina, e por sua vez são antagonizadas pelas proteínas R-Spondinas (RSPO) 2-4 

(185). A regulação dos receptores Fz e LRP5/6 pela ação das proteínas ZNRF3, RNF43 e RSPO 

aumenta a sensibilidade dos receptores de membrana Wnt, promovendo a sinalização da via, 

mesmo em condições de baixa disponibilidade de Wnt (186). A ubiquitinação do Fz é então 

regulada pela ligação das proteínas RSPO aos membros da familia de receptor acoplados a 

proteína G Rhodopsina (LGR4/5)(179). A ligação da RSPO, LGR4/5 e ZNRF3/RNF43 através 

do dominio Furin desencadeia a auto ubiquitinação e clearence do ZNRF3/RNF43, o que por 

sua vez, ativa a via Wnt/Beta-catenina (187, 188). 
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Ilustração 2. Figura esquemática da via de sinalização Wnt / β-catenina. 
*Ilustração simplificada da via canonica da sinalização Wnt / β-catenina. A via é caracterizada pela participação 
de vários receptores e ligantes intermediários até a sinalização final da via que age no núcleo celular, promovendo 
expressão gênica.  
Ilustração a esquerda: via Wnt / β-catenina inativada - sem a proteína Wnt, a β-catenina é fosforilada pelos 
complexo de destruição que inclui os fatores Axin, CK1, GSK3 e APC, e culmina na degradação final da β-
catenina via proteossomo e inibição da expressão de genes alvo da via. Ilustração a direita: via Wnt / β-catenina 
ativada - através da ligação de proteínas Wnt ao complexo LRP5,6/RSPO/Frizzled, o complexo de destruição se 
liga a esse complexo-receptor de membrana acoplado a proteína Wnt, evitando a fosforilação e ubiquitinação da 
β-catenina e facilitando a sua entrega ao núcleo. No núcleo, a β-catenina se liga ao TCF e estimula a expressão 
gênica.  
LRP5/6: receptor de membrana (low-density lipoprotein receptor-related protein 5/6); Frizzled: receptor de 
membrana; Dvl: fator disheveled, β -catenin: beta-catenina; GSK3: fator glycogen synthase kinase 3; CK1: fator 
casein kinase 1; APC: fator adenomatous polyposis coli; TCF/LEF: complexo de ligação DNA-bound T-cell 
factor/lymphoid enhanced factor. 

 
Adaptação da referência (179).  
 

O gene CTNNB1 codifica a β-catenina, e é um importante regulador da via de sinalização. 

Variantes patogênicas no exon 3 do gene CTNNB1 desencadeia uma atividade alterada da β-

catenina levando a tumorigênese em diversas neoplasias como adrenal, colorectal, figado, pele 

e ovariana (186).   

O gene ZNRF3 (“Zinc and ring finger 3”) está localizado no cromossomo 22q12.1 (189). O 

ZNRF3 codifica a proteína ubiquitina ligase transmembrana E3 de superfície celular, que atua 

como um regulador negativo da via Wnt/Beta-catenina (187, 188, 190). Devido a essa função, 

o gene ZNRF3 é considerado um novo supressor tumoral (63, 190, 191). Estudos envolvendo 

transcriptoma de CAC demonstraram que as alterações patogênicas no ZNRF3 resultam na 

ativação dos alvos da via Wnt/Beta-catenina. Porém, quando essa ativação é comparada a 

resultante das alterações do CTNNB1 ela ocorre de forma menos agressiva (63).  
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Variantes patogênicas somáticas, inativadoras de função, e as deleções em homozigose do 

ZNRF3 induzem a ativação da via Wnt/Beta-catenina por manter a estabilidade da β-catenina 

(63). Várias coortes, de diferentes neoplasias, relataram o papel do ZNRF3 no processo da 

tumorigênese e seu valor prognóstico associado (190, 192-199).  

Até o momento o CAC é a neoplasia com maior frequência de alterações no ZNRF3, maioria 

das alterações são deleções em homozigose, o que sugere um mecanismo específico na 

tumorigênese da glândula suprarrenal (63). Basham et al. (200) em seu estudo funcional, 

utilizando ratos, evidenciaram um gradiente da via sinalizadora Wnt/Beta catenina no córtex 

adrenal, e mostraram que o ZNRF3 é necessário para manter esse gradiente e a homeostase 

adrenal, além de ser essencial para manutenção da renovação e diferenciação zonal das células 

do córtex adrenal. Nesse estudo, a perda de função do ZNRF3 esteve associado a um estímulo 

importante na via da Wnt/beta-catenina, induzindo a proliferação e hiperplasia adrenocortical 

(200).  

No estudo de Pinto et al. (110) envolvendo apenas pacientes pediátricos com TAP, as 

variantes patogênicas no ZNRF3 não foram encontradas, sendo apenas identificadas as 

variantes no CTNNB1, relacionada a via Wnt/Beta-catenina. Assié et al. observaram em sua 

coorte, com 122 pacientes adultos com CAC, que as alterações patogênicas no ZNRF3 foram 

responsáveis pela maior frequência de alteração genética, correspondendo a 21% de sua coorte, 

e em sua maioria eram deleções em homozigose (63). 

Tendo em vista os novos estudos relacionados a ação do ZNRF3, e do ATRX, nos 

propusemos a avaliar o número de cópias, a expressão gênica e proteica dos genes ZNRF3 e 

ATRX nas coortes de pacientes pediátricos, com TAP, e de pacientes adultos, com CAC, 

associados ou não a variante patogênica germinativa p.R337H-TP53. 
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2 OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo específico 

 

• Avaliar as alterações no número de cópias dos genes ATRX e do ZNRF3, e suas 

expressões gênica e proteica, numa coorte adulta e pediátrica, com CAC e com TAP, 

respectivamente. 

 

2.2. Objetivos secundários 

 

• Definir o valor prognóstico das alterações moleculares e expressão proteica dos genes 

ATRX e ZNRF3. 

• Correlacionar os resultados moleculares e expressão proteica dos genes ATRX e ZNRF3 

com as características clínicas e hormonais e com a sobrevida global dos pacientes. 

• Correlacionar os resultados moleculares e expressão proteica dos genes ATRX e ZNRF3 

com a imunorreatividade do Ki67 e a presença da variante patogênica germinativa 

p.R337H-TP53. 
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3 MÉTODOS 
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3.1.Considerações éticas 

 

Esse projeto foi submetido à Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – 

CAPPesq, da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e aprovado, sob o número: 2.394.934/2017. O termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e o termo de assentimento livre e esclarecido 

(TALE) utilizados nesse estudo foram lidos e assinados pelos pacientes ou seus responsáveis 

legais (Apêndice C).  

O estudo, com caráter retrospectivo e prospectivo, foi desenvolvido no Ambulatório da 

Unidade de Suprarrenal (Unidade A1MN 1105), no HCFMUSP. As consultas e seguimento dos 

pacientes ocorreram neste ambulatório. As avaliações hormonais e os estudos moleculares dos 

pacientes envolvidos foram realizados no Laboratório de Hormônios e Genética 

Molecular/LIM 42, no HCFMUSP. O estudo imunohistoquímico das peças tumorais foi 

realizado na Divisão de Anatomia Patológica do HCFMUSP.  

 

3.2.Casuística 

 

Formaram a amostra deste estudo 119 carcinomas adrenocorticais (CAC) de pacientes 

adultos e 68 tumores adrenais pediátricos (TAP). 

Todos os pacientes, adultos ou pediátricos de ambos os sexos, foram operados pela equipe 

do Serviço de Urologia do HCFMUSP, ou operados em serviços externos, mas que, após a 

cirurgia, foram encaminhados para acompanhamento e seguimento pela equipe do Ambulatório 

da Unidade da Suprarrenal, no período entre 1979 e 2019. As lâminas histológicas e respectivos 

blocos de parafina foram levantados e reavaliados compondo 82 CAC e 52 TAP. Os tecidos 

tumorais, armazenados em nitrogênio liquido, 37 CAC e de 16 TAP, foram selecionados para 

realização dos estudos moleculares.  

Os relatórios anatomopatológicos foram recuperados e o diagnóstico histológico de CAC 

ou TAP foram revisados e confirmados em todos os casos. Dados da apresentação e evolução 

clínica, os dados laboratoriais e de imagem foram extraídos do prontuário médico. 

Os casos que apresentavam prontuário incompleto para coleta de dados, que prejudicassem 

a análise estatística; ou casos com lâminas histológicas com imunocoloração final com perda 

de campo, que comprometesse o resultado final; ou casos que apresentavam DNA e/ou RNA 

extraídos de baixa qualidade que prejudicasse os estudos moleculares foram excluídos do 

estudo. 
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A análise genética dos genes TP53 e CTNNB1 foi realizada previamente nesta coorte, e os 

resultados foram recuperados para correlação com os marcadores estudados neste projeto de 

tese.  

 

3.2.1. Tecidos tumorais submetidos a análise molecular 

 

Da coorte total, tivemos acesso a uma amostra de 53 tecidos tumorais (37 CAC e 16 TAP) 

armazenados em nitrogênio liquido para realização das técnicas moleculares. Essa população 

foi submetida a análise do número de cópias dos genes ATRX e ZNRF3, utilizando a técnica de 

Amplificação de Sonda Multiplex Ligação-dependente (Multiplex Ligation-dependent Probe 

Amplification/MLPA®), e ao estudo da expressão gênica de ambos os genes, por reação de 

PCR em tempo real (RT-qPCR).  

Por se tratar de um estudo de uma doença rara, essa população de pacientes foi considerada 

amostra de conveniência, o que dispensa a necessidade de cálculo de amostragem. 

Foram excluídos os casos que apresentavam DNA e/ou RNA extraídos com baixa qualidade 

que prejudicasse as técnicas mencionadas. Logo, para a técnica de MLPA tivemos a coorte final 

de 37 CAC e 16 TAP, e para a técnica de RT-qPCR tivemos 22 CAC e 8 TAP (Apêndice D).  

 

3.2.2. Tecidos tumorais submetidos ao estudo imunohistoquímico 

 

Da coorte total, tivemos acesso a uma amostra de 134 tecidos tumorais (82 CAC e 52 TAP) 

cujos blocos de parafinas foram recuperados para a construção de três micromatrizes teciduais 

(tissue microarray - TMA). O TMA caracteriza-se pela construção de um bloco de parafina 

contendo fragmentos cilíndricos de amostras tumorais obtidas de dezenas ou centenas de blocos 

de parafina originais, o que favorece o estudo de vários casos simultaneamente (201, 202). O 

seu uso agiliza a validação do estudo da expressão proteica por ser um instrumento de rápida 

obtenção de dados a respeito de uma população tumoral, além de favorecer a uniformidade das 

condições experimentais (203, 204). Lâminas histológicas foram obtidas a partir dos blocos de 

TMAs e foram utilizadas para a realização da técnica de imunohistoquímica (IHQ) neste estudo.  

A população do estudo imunohistoquímico foi submetida a análise da expressão proteica 

dos genes ATRX e ZNRF3, utilizando a técnica de imunohistoquímica. Para complementação 

do estudo, o marcador de proliferação Ki67 e a localização da expressão proteica da beta-

catenina também foram avaliados.  
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Foram excluídos os casos que apresentavam perda tecidual que prejudicasse o análise final 

da imunocoloração (2 casos – 1,62%).   

 

3.2.3. Variáveis analisadas 

 

A coorte de tumores para análise molecular e para análise imunohistoquimica foram 

submetidas a mesma coleta de dados. Dados referentes ao perfil epidemiológico dos pacientes 

(genêro e idade), a apresentação e evolução clínica (síndrome clínica ao diagnóstico, presença 

de metástase, estadiamento inicial da doença e sobrevida global) foram coletados. Dados 

laboratoriais e hormonais (cortisol em urina de 24horas, cortisol sérico após 1mg de 

dexametasona overnight, cortisol salivar a meia-noite, ACHT basal, cortisol basal coletado as 

8h, SDHEA, androstenediona, testosterona, estradiol, FSH, LH, Inibina, 11-deoxicortisol, 17-

hidroxiprogesterona) e dados genéticos (análise genética dos genes TP53 e CTNNB1) foram 

revistos. Dados referentes a peça tumoral, lateralização, escore de Weiss e Weiss modificado e 

o marcador de proliferação Ki67 foram levantados. Os escores de Helsinki e de Wieneke (para 

TAP) foram calculados. Escore de estadiamento de doença ENSAT, para CAC, e MacFarlane, 

para TAP, foram verificados quando os dados estavam disponíveis. Em relação à evolução 

clínica, foram avaliados a presença de recorrência ou progressão da doença (para os casos 

localizados e para os casos metastáticos ao diagnóstico, respectivamente), o tempo para a 

recorrência (em meses) e a evolução para óbito decorrente do CAC. A data do ultimo 

seguimento foi considerada para a análise do tempo de sobrevida global. 

 

3.3.Extração de DNA e RNA 

 

Os tecidos tumorais, obtidos durante o procedimento cirúrgico habitual,  estavam 

armazenados em nitrogênio liquido até o momento da extração do material genético.  

A extração de DNA e RNA foi realizada no laboratório LIM42-HCFMUSP, utilizando o 

produto comercial AllPrep DNA/RNA Mini Kit (ID:80204, Qiagen, Hilden, Alemanha), 

conforme protocolo (Anexo 1). As amostras de RNA foram tratadas com DNAse utilizando 

procedimento padrão.  

A verificação da qualidade e quantidade do material genético foi realizado utilizando o 

espectofotômetro (NanoDrop) e a eletroforese em gel de agarose. As concentrações foram 

determinadas no espectrofotômetro, técnica que permite determinar a quantidade e a pureza de 

uma amostra de DNA com a atenção a potenciais contaminantes incluindo proteínas (205). A 
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relação de absorbância A260/280, dada pelo espectofotometro, determina a pureza da amostra 

de DNA, e uma  relação A260/280 maior que 1,8  é considerada indicador de pureza do DNA 

(205, 206). A relação A260/280 maior que 1,8 foi utilizado como referência para as amostras 

nesse estudo. 

A eletrofofrese em gel de agarose foi utilizada para fornecer uma informação qualitativa da 

integridade do DNA, sendo possível distinguir entre um DNA intacto de um DNA fragmentado 

(206). Um DNA intacto aparece como uma banda compacta de alto peso molecular, enquanto 

que um DNA fragmentado resulta numa mancha alongada de DNA na eletroforese (Ilustração 

3).  

 

Ilustração 3. Fotografia de eletroforese em gel de agarose a 1% identificando bandas de DNA.  
Fotografia de eletroforese em gel de agarose demonstrando os poços ocupados por DNA (1-8 e 10-15) ou marcador 
de peso molecular (9 e 16). Nos poços 9 e 16 foi pipetado 1 mcL do marcador de peso molecular Lambda DNA 
(Lambda DNA/HindIII Marker – ThermoFisher). Os poços 7 e 13 evidenciam DNA de baixa qualidade, 
fragmentado. Demais poços apresentam DNA intacto que foram utilizados na reações de MLPA.  
*Os poços 5 e 14 mostram DNA intactos, porém com sinal de baixa concentração. Para esses DNAs (5 e 14) foi 
optado uma nova extração. 

 
Fonte: Arquivo dessa tese.  
 

3.4.Síntese de DNA complementar 

 

O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado por transcrição reversa (RT) utilizando-se o 

produto comercial High Capacity cDNA Reverse Transcription Kits (ThermoFisher Scientific 

Baltics UAB, Vilnius, Lituania). A técnica orientada pelo fornecedor foi utilizada, na qual 2mcg 
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de RNA total é utilizado para uma reação resultante em 20mcL de cDNA (Anexo 2). O cDNA 

sintetizado foi utilizado para as reações de RT-qPCR. 

 

3.5.Ligação multiplex dependente de amplificação de sonda (Multiplex Ligation-

dependent Probe Amplification - MLPA)  

 

A técnica de MLPA (207) foi utilizada para avaliação do número de cópias dos genes ATRX 

e ZNRF3. Essa técnica é padronizada para a determinação do número de cópias de genes, e 

apresenta como vantagem a possibilidade de avaliação de até 60 sequências de DNA numa 

única reação, e cada experimento podendo avaliar até 96 amostras simultaneamente, 

favorecendo o tempo e custo do estudo.  

O experimento MLPA é realizado em 5 etapas (Anexo 3). Durante a primeira etapa, o DNA 

é desnaturado por 5 minutos, a 98oC num termociclador, e após é incubado com a mistura de 

sondas predeterminadas do ensaio comercial do MLPA durante 16 horas (primeiro minuto a 

95oC, e as próximas 16 horas a 60oC). As sondas do MLPA consistem de dois oligonucleotídeos 

com sequência correspondente a sequência alvo mas separados por uma única base. As sondas 

hibridizam a sequência alvo e posteriormente são unidas através da ação enzimática de uma 

ligase. A reação de ligação é realizada também no termociclador, num ciclo de 15 minutos a 

54oC, seguidos de 5 minutos a 98oC, e quando finalizada a reação a temperatura estabiliza em 

20oC. Após a reação de ligação, as sondas são amplificadas numa reação em cadeia de 

polimerase (Polymerase chain reaction – PCR), onde é adicionado ao tubos, das sondas ligadas, 

a solução de primers de PCR e a solução de polimerase. A reação de PCR retorna ao 

termociclador para completar 35 ciclos de 30 segundos a 95oC, 30 segundos a 60oC e 

60segundos a 72oC; e então 20 minutos a 72oC. Os produtos da amplificação são separados 

usando eletroforese capilar, e apenas as sondas que foram ligadas irão gerar um sinal durante a 

eletroforese capilar. (207, 208). 

Para a realização da técnica, adquirimos um controle positivo para a deleção do gene ATRX, 

o qual foi gentilmente cedido pela Dra Emilia Modolo Pinto (St. Jude Children’s Research 

Hospital - Memphis, Estados Unidos). Infelizmente, não tivemos controle positivo para deleção 

do gene ZNRF3. Os controles negativos para ambos os genes foram amostras de DNA de 

pacientes masculino e feminino, sem alterações nos genes estudados, provenientes do banco de 

DNA do laboratório LIM42-HCFMUSP.  
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3.5.1. MLPA – Gene ATRX 

 

O número de cópias do gene ATRX foi avaliado utilizando-se o ensaio comercial “SALSA 

MLPA probemix P013-A2 ATRX” (MRC-Holland Amsterdam, Holanda). Este ensaio 

comercial contém um total de 46 sondas de MLPA, e estão inclusas: 37 sondas para o gene 

ATRX, sendo uma para cada exon e duas sondas para os exons 9 e 35, e 9 sondas de referência 

para detecção de diferentes regiões no cromossomo X. Este probemix contem ainda 9 

fragmentos de controle de qualidade sendo 4 fragmentos para quantidade de DNA (Q-

fragments), 2 fragmentos para DNA desnaturado (D-fragments), um fragmento de referência, 

um fragmento específico para o cromossomo X e um específico para o cromossomo Y (207). 

Ao analizar o padrão de amplificação das sondas notamos que as deleções da sequência de 

reconhecimento da sonda no cromossomo X resultam em uma ausência completa do produto 

de amplificação correspondente nos pacientes masculinos, enquanto que os pacientes femininos 

heterozigotos serão reconhecidos por uma redução de 35-50% na altura relativa do pico no 

diagrama (Tabela 7, Apêndice E). Cabe ressaltar que uma variante patogênica ou polimorfismo 

na sequência detectada por uma sonda também pode causar uma redução na altura relativa do 

pico, mesmo quando não localizada exatamente no local de ligação (207). 

 

Tabela 7 - Tabela referência para análise do número de cópias do gene ATRX. 
 

Avaliação do número de cópias (207)  
Alteração identificada Coeficiente de dosagem - DQ 

Amostra masculina estudada versus amostra masculina referência 
Normal 0.8<DQ<1.20 
Deleção em homozigose DQ=0 
Duplicação 1.65<DQ<2.25 
Número de cópias ambíguo Todos os outros valores 

Amostra feminina estudada versus amostra feminina referência 
Normal 0.8<DQ<1.20 
Deleção em homozigose DQ=0 
Deleção em heterozigose 0.4<DQ<0.65 
Duplicação em heterozigose 1.3<DQ<1.65 
Triplicação em heterozigose/Duplicação 

em homozigose 
1.75<DQ<2.15 

Número de cópias ambíguo Todos os outros valores 
 

3.5.2. MLPA – Gene ZNRF3  

 

A avaliação no número de cópias do gene ZNRF3 foi realizada utilizando o ensaio comercial 

“SALSA MLPA probemix P476 ZNRF3” (MRC-Holland Amsterdam, Holanda). Este ensaio 
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comercial contem 42 sondas de MLPA que incluem: 15 sondas para o gene ZNRF3, 4 sondas 

flanqueadoras para genes upstream e 5 sondas flanqueadoras para genes downstream. Também 

estão inclusas outras 18 sondas de referências que tem como alvo regiões relativamente estáveis 

de numero de cópias descritos em vários tipos de neoplasias, como o próprio CAC (208). Este 

ensaio contem 9 fragmentos de controle de qualidade sendo 4 fragmentos para quantidade de 

DNA, 2 fragmentos para DNA desnaturado, um fragmento de referência, um fragmento 

específico para o cromossomo X e um específico para o cromossomo Y. A interpretação do 

MLPA é feita através da análise do coeficiente de dosagem (DQ) das sondas, que interpreta os 

resultados para os cromossomos autossômicos ou pseudo-autossômicos (208) (Tabela 8, 

Apêndice E). 

 

Tabela 8 - Tabela referência para análise do número de cópias do gene ZNRF3. 
 

Avaliação do número de cópias (208)  
Alteração identificada Coeficiente de dosagem - DQ 

Normal 0.8<DQ<1.20 
Deleção em homozigose DQ=0 
Deleção em heterozigose 0.4<DQ<0.65 
Duplicação em heterozigose 1.3<DQ<1.65 
Triplicação em heterozigose/Duplicação 

em homozigose 
1.75<DQ<2.15 

Número de cópias ambíguo Todos os outros valores 
 

3.6.PCR quantitativa em tempo real  

 

PCR quantitativa em tempo real (RT-qPCR) é considerada uma técnica sensível para 

avaliação da expressão gênica pois permite medir a amplificação da PCR assim que a mesma 

ocorre (209-211).  

A realização da RT-qPCR requer um experimento de validação prévio, com realização de 

curvas de diluição dos genes alvo (ATRX e ZNRF3) e dos genes endógenos (GUSB, CYC-A e 

ACTB) a fim de demonstrar que a eficiência de amplificação seja próxima a 100%, conforme 

sugere o fabricante. Para isso diluições progressivas de amostras de cDNA (variando a 

concentração de 100 a 0,008 ng/µl) foram estabelecidas com a finalidade de demonstrar uma 

diferença entre as diluições de um ciclo (Ct). O experimento de validação foi realizado com os 

genes alvos e os genes endógenos amplificados em reações em singleplex (oligonucleotídeos e 

sondas do gene alvo e endógeno em poços distintos). 
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Após a realização do experimento de validação, a concentração de 4ng/µl de cDNA foi 

estabelecida como padrão para este estudo. Os genes endógenos eleitos foram previamente 

validados em estudos de tecidos de CAC (212, 213). O gene ACTB foi excluído como controle 

por não apresentar resultados satisfatórios no procedimento de validação. 

A quantificação do cDNA foi realizada no aparelho AriaMx (Agilent, Santa Clara, 

Califórnia, EUA) utilizando-se ensaios 5’ nuclease do sistema Taqman (Applied Biosystems). 

Os ensaios Taqman para os genes alvo ATRX e ZNRF3 (ATRX - Hs00997529_m1; ZNRF3 - 

Hs00393094_m1) e para os genes endógenos eleitos (b-glicuronidase, GUSB -  Hs 

99999908_m1; ciclofilina A, CYC-A - Hu_4326316E; b-actina, ACTB - Hs 99999903_m1) 

foram adquiridos da ThermoFisher (Tabela 9). Os ensaios contém oligonucleotídeos iniciadores 

exônicos e sondas específicas interexônicas para o fragmento amplificado, que garantem a 

amplificação exclusiva de cDNA. As sondas do gene alvo foram marcadas com a fluorescência 

FAM, enquanto que as sondas do genes endógenos, GUSB, CYC-A e ACTB, foram marcadas 

com a fluorescência VIC, conforme orienta o protocolo do fabricante (211, 214).  

 

Tabela 9 - Caracterização dos genes utilizados no experimento. 
 

Gene Nome Função Ensaio Taqman 

ATRX 
Alpha Thalassemia/ Mental 

Retardation Syndrome 
X-Linked 

Remodelador da cromatina Hs00997529_m1 

ZNRF3 Zinc and ring finger 3 Regulador negativo da via 
da beta-catenina 

Hs00393094_m1 

ACTB b-actina Proteína estrutural 
citoesquelética 

Hs 99999903_m1 

CYC-A Ciclofilina A Catalisa a isomerização cis-
trans de ligações peptídicas 

Hu_4326316E 

GUSB b-glicuronidase Codifica uma hidrolase que 
degrada glicosaminoglicanas 

Hs 99999908_m1 

 

As reações de RT-qPCR foram realizadas em triplicatas, com um volume final de 25 μl em 

cada poço de reação (contendo 12,5 µl de Taqman Universal mastermix 2x, 1,25 µl de cada 

ensaio (primers e sonda) 20 x - (Applied Biosystems Foster City, CA,), 1,0 µl de cDNA (na 

concentração de 4ng/µl de cDNA) e 10,25 μl de H20. Como controle de qualidade das reações, 

o coeficiente de variação máximo permitido nas triplicatas foi de 2%, caso contrário os 

experimentos foram repetidos.  

As condições de termociclagem compreenderam uma incubação a 50oC por 2 min, seguida 

pela ativação da Taq Gold a 95oC por 10 min e 50 ciclos de desnaturação a 95oC por 15 seg 
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intercalados com anelamento e extensão a 60oC por min. O equipamento utilizado foi um ABI 

7000 Sequence Detection Systems (Applied Biosystems, Foster City, CA). Durante a reação de 

RT-qPCR, o ciclo em que cada curva de amplificação ultrapassou o limiar de detecção da 

fluorescência (CT) foi determinado e utilizado para a quantificação da expressão gênica.A 

amplificação do gene alvo (ATRX ou ZNRF3) foi normalizada pelas condições de amplificação 

dos controles endógenos (GUSB e CYC-A) em cada amostra tumoral. Um grupo comercial de 

25 tecidos adrenocorticais normais (Human Adrenal Cortex Poly A+ RNA, Clontech, Mountain 

View, Califórnia, EUA) foi utilizado como amostra de referência na análise da quantificação 

relativa, nos casos adultos e pediátricos (213).  

A expressão gênica resultante da RT-qPCR foi analisada pela quantificação relativa 

utilizando o método 2-ΔΔCT (215). No método 2-ΔΔCT o ΔCT representa a diferença de 

expressão entre o gene alvo e o endógeno (média dos dois genes usados) de uma determinada 

amostra (tumor ou calibrador) e o ΔΔCT corresponde a diferença entre o ΔCT de uma amostra 

tumoral e o ΔCT do calibrador (215). Os valores da expressão gênica representam o número de 

vezes em que o gene alvo está expresso no tecido tumoral em relação ao pool de tecido normal 

(216). O ponto de corte para expressão foi definido estatisticamente pela técnica de Lausen e 

Schumacher em 1992 (217). Para o gene ATRX foi definido hiperexpressão quando a expressão 

gênica foi maior que 2,5, enquanto para o gene ZNRF3 foi definida a hiperexpressão quando 

maior que 5.  

 

3.7.Micromatriz tecidual dos tumores primários 

 

Os blocos de parafina e as lâminas de CAC e TAP foram recuperados do arquivo da 

Patologia, e foram revistos por patologistas especializados em estudar a glândula adrenal, Profa. 

Dra. Maria Cláudia Nogueira Zerbini (M.C.N.Z.) e Dr. Iberê Cauduro Soares (I.C.S.). As áreas 

mais representativas dos tumores foram selecionadas de lâminas histológicas coradas por 

hematoxilina e eosina. Essas áreas foram marcadas sobre cada lâmina histológica através de 

pontos com o uso de canetas hidrográficas, próprias para marcação não lavável. Foram 

utilizadas canetas de cores diferentes, marrom e vermelho; as áreas representativas do centro 

do tumor foram marcadas com caneta de cor marrom e aquelas representativas da periferia do 

tumor com caneta de cor vermelha. Foram selecionadas quatro áreas representativas do centro 

do tumor e duas áreas representativas da periferia do tumor. Estas marcas foram então 

transferidas para os blocos de parafina, estes designados blocos doadores (Ilustração 4). 
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Ilustração 4. Realce das áreas de interesse nas lâminas e nos respectivos blocos doadores. 
Fotografia de blocos de parafina doadores, superiormente, com as marcas nas áreas de interesse escolhidas através 
da leitura das lâminas dos tecidos tumorais coradas com hematoxilina-eosina, inferiormente.  

 
Fonte: Arquivo dessa tese.  
 
 

Os pontos marcados nos blocos de parafina doadores, também chamados cilindros ou spots, 

um total de seis por caso, foram transferidos para seis blocos de parafina receptores os quais 

constituíram os blocos de TMA propriamente ditos. Para a confecção dos blocos de TMA foram 

utilizados os seguintes itens: 

• Planilhas contendo a exata localização de cada cilindro dentro do respectivo bloco de 

TMA, em um sistema de coordenadas cartesianas de linhas e colunas; 

• Um instrumento mecânico para confecção de TMA, marca Beecher InstrumentsTM 

(Sun Prairie, Wisconsin, EUA), sendo escolhidas agulhas perfuradoras com diâmetro 

de 1,0 mm, uma profundidade de perfuração de 0,6 cm e distância entre os cilindros de 

0,3 mm.  

Após a confecção dos seis blocos, três blocos de TMA foram cortados ao micrótomo em 

cortes consecutivos com a espessura de 3 µm (Leica Instruments, Singapura) e numerados 

sequencialmente. Foi analisado o intervalo com menor perda e selecionadas três lâminas 

referentes aos três blocos do TMA (duas lâminas contendo amostras centrais do tumor e uma 

lâmina contendo amostra da periferia do tumor) para as reações de imunohistoquímica (IHQ) 

para o marcador de interesse estudado (proteínas ATRX, ZNRF3 e beta-catenina). 

 

3.7.1. Imunohistoquímica 

 

Para a realização do procedimento de IHQ nas lâminas de TMA, foram realizadas as 

seguintes etapas enumeradas e descritas abaixo, previamente validadas (59, 212, 218-221). 
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• Desparafinização dos cortes de 3 µm de espessura do material incluído em parafina 

através de incubação com xilol a 60°C por 20 minutos seguido de outra incubação com 

xilol à temperatura ambiente por 20 minutos. 

• Hidratação dos cortes com etanol em concentrações variadas – 3 banhos de etanol a 

100% de 30 segundos cada, 1 banho de etanol a 95%, 80% e 70% por 30 segundos em 

cada uma destas concentrações e lavagem com água corrente e água destilada. 

• Recuperação antigênica mediante a incubação das lâminas em solução de tampão citrato 

pH 6.0 (PMB1-125 (Spring Bioscience, Pleasanton, Califórnia, EUA)) ou solução 

tampão Tris-EDTA, pH 9.0 (PMB4-125 (Spring Bioscience, Pleasanton, Califórnia, 

EUA)) em panela a vapor - após a fervura da água da panela com a cuba de solução de 

recuperação, foi colocado o suporte com as lâminas, as quais assim permaneceram por 

35 minutos. Após esse período, deixou-se as lâminas esfriarem por 20 minutos à 

temperatura ambiente e procedeu-se a lavagens em água corrente e água destilada. 

• Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio (H2O2) a 6% diluída em 

metanol utilizando 3 banhos, cada um com 10 minutos de duração. 

• Lavagem das lâminas em água corrente e água destilada. 

• Lavagem das lâminas com solução salina tamponada com fosfato (PBS) 10 mM pH 7,4 

por 5 minutos. 

• Bloqueio de proteínas inespecíficas com Cas BlockTM (Invitrogen by Life Technologies, 

Carlsbad, Califórnia, EUA) catálogo no 00-8120 por 10 minutos a 37°C seguido da 

incubação com o anticorpo primário. 

• Incubação das lâminas com anticorpo primário (específico para o antígeno) diluído em 

solução de albumina bovina (BSA) (Sigma, EUA) a 1% e azida sódica NaN3 (Inlab, São 

Paulo, Brasil) a 0,1% em PBS, em câmara úmida: 30 minutos a 37°C e, em seguida, 18 

horas (overnight) a 4°C;  

Anticorpos primários utilizados: 

• Anticorpo policlonal anti-ATRX (título 1:1000; código 

HPA001906; lote BH115094; 100µL (0.2mg/mL); Sigma-

Aldrich). 

• Anticorpo policlonal anti-ZNRF3 (título 1:100; código 

HPA036703; lote A86511; 100µL (0.1mg/mL); Sigma-

Aldrich) 
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• Anticorpo monoclonal anti-β-catenin (título 1:200; clone 

14/Beta-catenin; código 610154; lote 4351813, 150µg (0.6 

mL, 250µg/mL) BD Transduction Laboratories). 

• Lavagens em tampão PBS com 3 trocas de 5 minutos cada. 

• Incubação com o bloqueador pós-primário (referência RE7 159, Post Primary Block, 

NovoLink Max Polymer Detection System, Leica Biosystems, Newcastle Ltda), por 30 

minutos a 37 °C. 

• Lavagens com tampão PBS com 3 trocas de 5 minutos cada. 

• Incubação com NovoLink (referência RE7 161, Polimer, Leica Biosystems, Newcastle 

Ltda, Reino Unido), por 30 minutos a 37 °C. 

• Lavagens com tampão PBS com 3 trocas de 5 minutos cada. 

• Revelação com solução de substrato cromogênico contendo diaminobenzidina (Sigma, 

EUA) a 0,1%, H202 a 0,06%, dimetil sulfóxido (Labsynth) a 1% em PBS, em banho de 

5 minutos, a 37oC. 

• Lavagens em água corrente e água destilada. 

• Contra-coloração com Hematoxilina de Harris por 1 minuto seguida de lavagens em 

água corrente e água destilada. Após, imersão rápida em solução de hidróxido de amônia 

a 0,5% seguida de lavagens em água corrente e água destilada. 

• Desidratação dos cortes através de banhos de etanol a 50%, 80%, 95% e etanol absoluto 

(3 trocas de 1 minuto cada), diafanização em banhos de xilol (3 trocas de 1 minuto cada) 

e montagem em meio permanente (Entellan, código 1.07961.0100, Merck, Darmstadt, 

Alemanha) com lamínula.  

 

Os controles utilizados na reação de IHQ compreenderam um controle positivo para o 

anticorpo em estudo (amostra de CAC e de adenoma adrenal com imunoexpressão do ATRX 

preservada para a análise da expressão do ATRX, carcinoma de colon para a análise da 

expressão do ZNRF3, e tecido amigdaliano para análise da beta-catenina) e um controle 

negativo com incubação em PBS e eliminação do anticorpo primário, sendo efetuados todos os 

procedimentos imunohistoquímicos. 

Além disso, mais uma triplicata de lâminas foi corada com anticorpo monoclonal contra o 

antígeno Ki67 (título 1:40; clone MIB-1; M7240; Dako, Dinamarca). Os procedimentos acima 

descritos foram realizados no laboratório de investigação médica 14 (LIM14) e no laboratório 

de imunohistoquímica da FMUSP.  
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3.7.2. Análise da imunohistoquímica  

 

A análise da imunorreatividade das proteínas ATRX, ZNRF3 e beta-catenina, nas lâminas 

de TMA, foi realizada por dois patologistas, especializados em estudar a glândula adrenal, 

(M.C.N.Z. e I.C.S.). A análise dos marcadores ATRX, ZNRF3 e Beta-catenina foi feita de 

maneira cega, sem acesso aos dados referentes aos casos e de forma independente. Casos com 

importante divergência de leitura, >2 pontos no escore de leitura final, foram revistos e uma 

nova leitura, por ambos, foi realizada. Como cada amostra tumoral foi analisada em triplicata 

e por dois patologistas, a média dos seis escores de imunorreatividade de cada caso foi utilizada 

para definir o seu escore final de imunorreatividade (59, 221). Dois casos (2,43%) de CAC 

foram excluídos da análise devido a importante perda tecidual. O coeficiente de concordância 

intraobservador, coeficiente kappa, foi utilizado para validação da leitura da imunorreatividade 

(Tabela 10). Um coeficiente kappa >0,6 é considerado como concordância substancial, e 

quando >0,8 é considerada concordância quase perfeita (222).  

 

Tabela 10 - Coeficiente de concordância intraobservador. 
 

Marcador Kappa Erro padrão p Interpretação (222)  
ATRX 0,854 0,039 <0.0001 Concordância quase perfeita 
ZNRF3 0,799 0,044 <0.0001 Concordância substancial 

Beta-Catenina 0,684 0,053 <0.0001 Concordância substancial 
 

A expressão do ATRX é caracterizada por uma imunocoloração homogênea nuclear, 

enquanto que a expressão do ZNRF3 caracteriza-se por imunocoloração citoplasmática com 

intensidade heterogênea. Para a análise da leitura das laminas de TMA foi determinado um 

escore semi-quantitativo para extensão das células imunocoradas para o ATRX e ZNRF3 como 

demonstrado na tabela 11.  

 

Tabela 11 - Escore semi-quantitativo para análise da extensão da imunorreatividade. 
 

Escore semi-quantitativo para análise da extensão da imunorreatividade 
Escore de Extensão Descrição 

0 Nenhuma célula imunorreativa 
1 1-25% de células imunorreativas 
2 26-50% de células imunorreativas 
3 51-75% de células imunorreativas 
4 76-100% de células imunorreativas 
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Baixa expressão do ATRX foi definida pela presença de células imunocoradas menor que 

25% do total de células, o que resulta num escore <2. Para a análise citoplasmática da expressão 

do ZNRF3 foi adicionada a forma semi-qualitativa através da categorização da intensidade da 

imunoreação, que diferia entre os casos (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Escore semi-qualitativo para análise da intensidade da imunorreatividade. 
 

Escore semi-qualitativo para análise da intensidade da imunorreatividade 
Escore de Intensidade Descrição 

1 Fraco 
2 Intermediário 
3 Forte 

 

O escore final para análise do ZNRF3 foi definido pela soma de ambos os parametros 

estudados, extensão e intensidade, e os casos foram agrupados como baixa expressão (escore 

0-2) e alta expressão (escore 3-7) (220, 223).  

A expressão da β-catenina foi analisada nos diferentes compartimentos da sua expressão 

(membranoso ou nuclear/citoplasmático). A extensao das células imunoreativas e intensidade 

de apresentação foram consideradas para a realização do escore de leitura final, dado pela soma 

desses parâmetros (Tabela 11 e 12) (223, 224). 

 

3.7.2.1.Análise da imunohistoquímica (Ki67) 

 

A leitura do marcador de proliferação celular Ki67 foi realizada de forma automatizada. As 

lâminas foram escaneadas, por um aparelho próprio para lâminas histológicas, com o uso do 

software Pannoramic Viewer 1:15 (3DHISTECH, Budapeste, Hungria). O software Image Pro 

Plus 4.5 (MediaCybernetics, Rockville, MD, EUA) foi utilizado no processamento das imagens, 

e a leitura dos núcleos positivos para o marcador, assim como o total de núcleos, foi 

automaticamente realizada. 

 

3.8.Estatística 

 

O resumo das variáveis quantitativas foi realizado através de medidas-resumo de posição e 

dispersão, como média, mediana, desvio padrão e valores mínimo e máximo; e para o resumo 

das variáveis qualitativas foram utilizadas as frequências absoluta e relativa (dado em 

porcentagem). 
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O teste exato de Fisher ou o teste de qui-quadrado (ou o teste de qui-quadrado com correção 

de continuidade) foi aplicado para a avaliação de possíveis associações entre variáveis 

qualitativas. A comparação das variáveis quantitativas em relação a dois grupos independentes 

foi realizada por meio do teste não paramétrico U de Mann-Whitney ou, quando houve indícios 

de normalidade dos dados, pelo teste-T para amostras independentes (o teste de Shapiro-Wilk 

foi aplicado para avaliar a normalidade dos dados).  

A sobrevida global foi definida como o tempo entra a data da ressecção tumoral, quando é 

dado o diagnóstico de CAC, e a data do óbito relacionado à doença ou da última visita de 

seguimento. A sobrevida livre de recorrência foi definida como o tempo entre a data da 

ressecção tumoral completa e a data da primeira evidência radiológica de recorrência local ou 

à distância. Em relação às análises em que o tempo até o óbito, ou até a recorrência, eram de 

interesse, a técnica de análise de sobrevivência foi empregada. Esta consistiu na determinação 

de um ponto de corte que melhor discriminou as curvas de sobrevivência através da técnica de 

Lausen and Schumacher (217). Uma vez estimado o ponto de corte, a função de sobrevivência 

foi estimada utilizando o estimador de Kaplan-Meier e as curvas de sobrevivência estimadas 

foram comparadas por meio do teste log-rank. Ainda, um modelo de riscos proporcionais de 

Cox foi ajustado aos dados para descrever a relação entre as variáveis independentes com o 

tempo até o óbito, ou até a recorrência (225). Dentre as variáveis com valor de p inferior a 0,05 

no modelo de regressão de Cox simples e as variáveis com valor de p entre 0,05 e 0,20 neste 

modelo mas que apresentam importância clínica substancial, foram selecionadas variáveis para 

o modelo de regressão de Cox múltiplo. Esta seleção foi realizada a partir do método de 

stepwise backward com p de entrada de 0,20, obtendo assim o modelo final.  Em todos os 

modelos ajustados, a suposição de proporcionalidade foi avaliada por meio dos resíduos de 

Schoenfeld (226, 227). 

O nível de significância adotado foi de 5%, ou seja, resultados com valor de p inferior a 

0,05 foram considerados significantes. A análise dos dados foi realizada por meio do software 

R versão 3.5 e do software SPSS versão 24. 
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4 RESULTADOS 
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4.1.Resultados moleculares 

 

4.1.1. Coorte adulta 

 

A amostra de pacientes submetida ao estudo molecular foi dividida em grupo adulto (n=37) 

e grupo pediátrico (n=16). 

No grupo adulto foram incluídos 37 pacientes com tumores ressecados e com diagnóstico 

confirmado de CAC, definido por um escore de Weiss >= 3 e com laudo histopatológico 

concordante. A média da idade dos pacientes ao diagnóstico foi de 44,4 anos, com mediana de 

40,45 anos (intervalo: 17,7-83 anos). Vinte e dois casos eram do sexo feminino (59,45%). Vinte 

e nove pacientes foram avaliados quanto a presença da variante patogênica germinativa no gene 

TP53, e em sete pacientes foi diagnosticado a presença da variante patogênica germinativa 

p.R337H - TP53, localizada no exon 10, e em um paciente foi observada a variante patogênica 

R273H - TP53 em heterozigose no exon 8. A variante patogênica no CTNNB1 foi avaliada em 

12 pacientes e em 5 esteve presente, sendo elas: c.133T>G heteroz. p.S45A (rs121913407); 

c.95 A>T heteroz. p.D32V (rs121913396); c.133 T>C heteroz. p.S45P (rs121913407); e em 

dois pacientes não relacionados: c.134 C>T heteroz. p.S45F (rs121913409). 

Quanto ao padrão de secreção hormonal, 27 pacientes apresentaram hipercortisolismo ao 

diagnóstico (20 pacientes - 58,82% apresentaram secreção mista (cortisol + andrógenos), e 7 

pacientes - 20,58% apresentaram secreção única de cortisol). Cinco (14,7%) pacientes 

apresentaram secreção única de andrógenos e 2 pacientes (5,88%) apresentavam tumor não-

funcionante. Vinte e seis pacientes (70,27%) apresentavam sinais e sintomas ao diagnóstico, 

que foram variáveis. 

Os tumores apresentaram tamanho médio de 12,89 cm, com mediana de 12,10 cm (3-24cm). 

O critério de Weiss foi aplicado aos tumores e 25,72% (n=9) apresentaram escore de 8 pontos, 

20% (n=7) apresentaram escore de 3, 17,14% (n=6) apresentaram escore de 7, e outros 11,43% 

(n=4, n=4) apresentaram 6 e 9 pontos. O critério de Weiss Modificado foi aplicado na coorte, 

e 15,5% (n=5) apresentaram Weiss modificado <3, e quanto ao Escore de Helsinki foi <= 8,5 

em 17,39% (n=4). Em relação ao índice de proliferação celular Ki67%, considerado um fator 

prognóstico no CAC, tivemos uma média de 36,06% e  mediana de 30% nesse grupo (1%-80%) 

(Tabela 13) (Apêndice G). 
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Tabela 13 - Coorte adulta de CAC submetida ao estudo molecular. 
 

Coorte adulta – Estudo molecular 
Variáveis Parâmetros Valores - N(%) 

Gênero Feminino 22 (59,5%) 
Masculino 15 (40,5%) 

Idade 
Mediana 40,45 anos 
Média 44,40 anos 

Intervalo 17,72-83 anos 

Apresentação clínica 

Hipercortisolismo 27 (79,4%) 
Não-hipercortisolismo 5 (14,7%) 
Tumor não-funcionante 2 (5,9%) 

Não disponível 3 

Sistema de estadiamento ENSAT 

I 4 (10,8%) 
II 7 (18,9%) 
III 8 (21,6%) 
IV 18 (48,7%) 

Peso tumoral 
Mediana 718 gramas 
Média 908,56 gramas 

Intervalo 15-3011 gramas 

Tamanho tumoral 
Mediana 12,1 cm 
Média 12,89 cm 

Intervalo 3-24cm 

Escore de Weiss 

3 7 (20%) 
4 2 (5,7%) 
5 3 (8,6%) 
6 4 (11,4%) 
7 6 (17,1%) 
8 9 (25,8%) 
9 4 (11,4%) 

Escore de Weiss Modificado 

<3 5 (15,3%) 
3 4 (12,2%) 
4 3 (8,8%) 
5 3 (8,8%) 
6 8 (24,4%) 
7 10 (30,5%) 

Sistema de Helsinki 
<=8.5 4 (17,4%) 
>8.5 19 (82,6%) 

Não disponível 14 

Marcador de proliferação Ki67 

<10% 5 (21,7%) 
>=10 and <20% 2 (8,8%) 

>=20% 16 (69,5%) 
Não disponível 14 

Desfecho 
Óbito 20 
Vivo 17 

Sobrevida global 
Mediana 22 meses 
Média 38,86 meses 

Intervalo 0-185,8 meses 
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Os pacientes permaneceram em acompanhamento no Ambulatório da Unidade de Suprarrenal pelo 

tempo médio de acompanhamento 38,86 meses, com mediana de 22 meses (0-185,8 meses). O 

aparecimento de metástases ocorreu em 24 pacientes (70,58%), sendo que 22 pacientes já 

apresentavam metástase ao diagnóstico. Vinte pacientes evoluíram ao óbito apesar do 

tratamento realizado (54% da coorte adulta).   

 

4.1.1.1.Resultado molecular do gene ATRX 

 

As alterações no número de cópias identificadas no gene ATRX foram do tipo deleções, e 

ocorreram em 3 (9,37%) de 32 pacientes testados. As deleções encontradas foram heterogêneas 

e acometendo diversos exons (Ilustração 5) (Apêndice G). 

Ilustração 5. Deleções registradas no gene ATRX na coorte adulta. 
Ilustração do gene ATRX, com seus 35 exons enumerados. Exons destacados em vermelho apresentaram deleção 
na técnica de MLPA. A)Paciente #11, masculino, com 30,5 anos de idade. B)Paciente #26, masculino, com 53,5 
anos de idade. C) Paciente #31, feminino, com 61,7 anos de idade. Detalhes clínicos: Apêndice F. 

 
Fonte: Arquivo dessa tese.  
 

 
A presença de deleções no ATRX não teve impacto na curva de Kaplan-Meier de sobrevida 

global (p>0.05) e tampouco teve relação ou correlação com as demais variáveis estudadas nessa 

coorte (cortisol livre urinário, cortisol salivar, teste pós-dexametasona, testosterona, 11-

deoxicortisol, tamanho e peso tumoral, escore de Weiss, sistema de estadiamento ENSAT, 

presença da variante patogênica germinativa do TP53, apresentação clínica, hipercortisolismo 

laboratorial, presença de metástase ou de recorrência, escore de Weiss e marcador de 

proliferação Ki67).  

Quando avaliamos a expressão gênica do ATRX, através da RT-qPCR, considerando-a uma 

variável qualitativa, com base no valor de expressão 2 vezes maior que os genes endógenos 

(213), não obtivemos relevância estatística (p>0.05). Numa análise posterior, considerando a 

expressão uma variável quantitativa, com ponto de corte de 2,5 vezes determinado 

estatisticamente, também não obtivemos relevância na análise de sobrevida (p>0.05). A 

expressão gênica não teve relação com a presença da variante patogênica germinativa no TP53 

(Teste exato de Fisher, p>0.05).  
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4.1.1.2.Resultado molecular do gene ZNRF3  

 

As alterações no número de cópias identificadas no gene ZNRF3 foram encontradas em 12 

de 31 pacientes (38,70%) do grupo adulto. Onze pacientes apresentam deleções no gene 

ZNRF3, enquanto apenas 1 apresentou duplicação do gene (Ilustração 6) (Apêndice G). 

A presença de deleções no ZNRF3 não teve impacto nas curvas de Kaplan-Meier de 

sobrevida (p>0.05). Entretanto, teve relação com a presença de secreção SDHEA. Pacientes 

com deleção no gene ZNRF3 apresentaram uma secreção de SDHEA média de 2,21, com 

mediana de 1,88 (padronizado para valor superior da normalidade), enquanto que o grupo sem 

a deleção apresentou média de secreção de 0,31, com mediana de -0,48 (p= 0,45; Teste de U 

de Mann-Whitney).  

A presença de deleção no gene ZNRF3 não teve relação com as demais variáveis estudadas 

(cortisol livre urinário, cortisol salivar, teste pós-dexametasona, testosterona, 11-deoxicortisol, 

tamanho e peso tumoral, escore de Weiss, sistema de estadiamento ENSAT, presença da 

variante patogênica germinativa do TP53, apresentação clínica, hipercortisolismo laboratorial, 

presença de metástase ou de recorrência, escore de Weiss e marcador de proliferação Ki67). 

Quando avaliamos a expressão gênica do ZNRF3  nos pacientes, através da RT-qPCR, 

considerando-a uma variável qualitativa com ponto de corte 2 (213), não encontramos 

relevância estatitsica quanto a análise de sobrevida (P>0,05) . Numa análise posterior, 

considerando a expressão uma variável quantitativa, com ponto de corte de 5 determinado 

estatisticamente, não obtivemos significância estatística (P>0,05). A expressão genica não teve 

relação com a presença da variante patogênica germinativa no TP53 (Teste exato de Fisher, 

p=>0.05).  

A análise combinada de ambas as expressões gênicas, dos genes ATRX e do ZNRF3, não 

impactou a curva de sobrevida e não teve relação com a presença de metástases (p>0.05).  
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Ilustração 6. Alterações no número de cópias registradas no gene ZNRF3 na coorte adulta. 
Ilustração do gene ZNRF3, com seus 10 exons enumerados. Exons destacados em vermelho apresentaram deleção 
na técnica de MLPA, e exons destacados em azul apresentaram ganho de cópias na técnica MLPA. A)Paciente #8, 
masculino, com 36,8 anos de idade. B)Paciente #9, masculino, com 65,6 anos de idade. C) Paciente #10, 
masculino, com 33 anos de idade. D)Paciente #11, masculino, com 30,5 anos de idade. E)Paciente #13, feminino, 
com 29,7 anos de idade. F) Paciente #15, feminino, com 32 anos de idade. G)Paciente #18, feminino, com 67,9 
anos de idade. H)Paciente #21, masculino, com 25,6 anos de idade. I) Paciente #22, masculino, com 61,3 anos de 
idade. J)Paciente #23, feminino, com 54,4 anos de idade. K)Paciente #27, masculino, com 53,9 anos de idade. L) 
Paciente #35, feminino, com 35 anos de idade. M)Paciente #37, feminino, com 62,8 anos de idade. Detalhes 
clínicos: Apêndice F. 

 

 
Fonte: Arquivo dessa tese.  
 
 

4.1.1.3.Outras variáveis com valor prognóstico  

 

A presença da variante patogênica germinativa do TP53 (p=0,001), presença de metástase 

ao diagnóstico (p=0,016), e a presença de mitoses atípicas (p=0,031), necrose tumoral 

(p=0,035), invasão sinusoidal (p=0,047) e de invasão capsular (p=0,001) ao estudo 

histopatológico tiveram impacto nas curvas de sobrevida de Kaplan-Meier da coorte adulta 

(Apêndice H).  

As variáveis quantitativas tiveram um ponto de corte estabelecido estatisticamente para a 

análise de sobrevida. A idade ao diagnóstico >61,5 anos (p=0,0065); resultado laboratorial de 
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cortisol livre urinário >1,4 VSN (p=0,01), de testosterona >0,6 (p=0,029), de SDHEA >-0,4 

(p=0,012) e de 11-deoxicortisol >7,1 (p=0,0062); tamanho tumoral >9,5cm (p=0,0038), peso 

tumoral >200gramas (p=0,0033), escore de Weiss >=5 (p=0,011), marcador de proliferação  

Ki67 >10% (p=0,03) e o estadiamento de  ENSAT >=3 (p=0,03) impactaram nas curvas de 

sobrevida de Kaplan-Meier (Apêndice H).  

As demais variáveis coletadas não impactaram na curva de sobrevida (sexo, secreção 

hormonal, teste pos dexa, estradiol, inibina, grau de furhman, índice mitótico, células claras, 

arquitetura difusa, invasão venosa). 

 

4.1.2. Coorte pediátrica 

 

O grupo pediátrico foi definido como idade menor que 15 anos. No grupo pediátrico 

tivemos 16 pacientes, sendo 9 (56,25%) do sexo feminino. A idade média nesse grupo foi 3,84 

anos, com mediana 2,68 anos (0,79-14,8 anos). Todos os pacientes foram submetidos a 

avaliação genética quanto a presença de variante patogênica no gene TP53, e 14 crianças 

(87,5%) apresentaram a variante patogênica germinativa p.R337H-TP53, no exon 10. Quanto 

a apresentação clínica, 14 (93,33%) pacientes apresentaram síndrome virilizante ao diagnóstico 

(9 pacientes (60%) apresentaram quadro associado a hipercortisolismo, e 5 pacientes (33,33%) 

apresentaram secreção única de andrógenos), e um paciente apresentou tumor não-funcionante 

(6,67%). Os tumores adrenocorticais apresentaram tamanho médio de 6,62cm, com mediana de 

6cm (2,5-20cm). 

Os pacientes permaneceram em acompanhamento no Ambulatório da Unidade de 

Suprarrenal pelo tempo médio de acompanhamento  de 44,26meses, com mediana de 25,10 

meses (0,93-125,5 meses). Seis pacientes apresentavam metástases ao diagnóstico. Uma 

paciente apresentou metástase na evolução, porém a mesma teve a cápsula tumoral rota durante 

o procedimento cirúrgico, com extravasamento de conteúdo tumoral para cavidade abdominal, 

e por esse motivo foi excluída da análise de sobrevida. Três (18,75%) pacientes faleceram pelo 

TAP ou por complicações clínicas relacionadas ao tumor.  

Seis crianças (37,5%) apresentaram escore de Wieneke maior ou igual a 4, que define 

comportamento tumoral maligno, 3 (18,75%) apresentaram escore de Wieneke de 3 pontos, 

indicando caráter indeterminado do tumor, e 7 (43,75%) apresentaram escore < 3, definindo 

comportamento tumoral benigno. Treze crianças (81,25%) apresentaram escore de MacFarlane 

de I ou II, e três crianças (18,75%) apresentaram Escore de MacFarlane III ou IV. Quanto ao 

escore de Weiss, 4 crianças (25%) apresentaram Weiss menor que cinco pontos, e 12 (75%) 
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apresentaram Weiss maior ou igual a cinco pontos, que define comportamente agressivo 

tumoral na população pediátrica. O marcador de proliferação Ki67 apresentou uma leitura 

média de 26,86%, com mediana de 30% (intervalo 5-50%) (Tabela 14) (Anexo G). 

 

Tabela 14 - Coorte pediátrica submetida ao estudo molecular. 

 

Coorte pediátrica – Estudo molecular 
Variáveis Parâmetros Valores - N(%) 

Gênero Feminino 9 (56,3%) 
Masculino 7 (43,7%) 

Idade 
Mediana 2,68 anos 
Média 3,80 anos 

Intervalo 0,79-14,8 anos 

Apresentação clínica 

Síndrome virilizante 5 (33,33%) 
Hipercortisolismo isolado 0 

Síndrome mista 9 (60%) 
Tumor não-funcionante 1 (6,67%) 

Não disponível 1 

Peso tumoral 
Mediana 72 gramas 
Média 228,89 gramas 

Intervalo 31,4-1475 gramas 

Tamanho tumoral 
Mediana 6 cm 
Média 6,62 cm 

Intervalo 2,5-20 cm 

Escore de Wieneke 
<3 7 (43,8%) 
3 3 (18,7%) 

>=4 6 (37,5%) 

Escore de Weiss 

2 1 (6,25%) 
3 2 (12,5%) 
4 1 (6,25%) 
5 3 (18,75%) 
6 2 (12,5%) 
7 4 (25%) 
8 2 (12,5%) 
9 1 (6,25%) 

Sistema de MacFarlane/Sullivan 

I 7 (43,8%) 
II 6 (37,5%) 
III 1 (6,2%) 
IV 2 (12,5%) 

Sistema de estadiamento ENSAT 

I 6 (37,5%) 
II 6 (37,5%) 
III 2 (12,5%) 
IV 2 (12,5%) 

Marcador de proliferação Ki67 

<10% 1 (14,2%) 
>=10 and <20% 2 (28,6%) 

>=20% 4 (57,2%) 
Não disponível 9 

Desfecho 
Óbito 3 
Vivo 13 
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Sobrevida global 
Mediana 25,1 meses 
Média 44,26 meses 

Intervalo 0,93-125,5 meses 
 

4.1.2.1.Resultado molecular do gene ATRX 

 

As alterações no número de cópias identificadas no gene ATRX foram do tipo deleções e 

ocorreram em 2 (15,38%) de 13 pacientes estudados do grupo pediátrico. (Ilustração 7) (Anexo 

H).  

 

Ilustração 7. Deleções registradas no gene ATRX na coorte pediátrica 
Ilustração do gene ATRX, com seus 35 exons enumerados. Exons destacados em vermelho apresentaram deleção 
na técnica de MLPA. A)Paciente #4, feminina, com 3,2 anos de idade. B)Paciente #8, feminina, com 3,3 anos de 
idade. Detalhes clínicos: Apêndice F. 

 
Fonte: Arquivo dessa tese.  
 
 

Devido ao número pequeno de desfechos nesse grupo, não pudemos proceder com a análise 

de sobrevida para determinar o valor prognóstico do gene ATRX na população pediátrica.  

As demais variáveis estudadas, não tiveram relação e com a presença de alterações no 

número de cópias no gene ATRX (cortisol livre urinário, cortisol salivar, teste pós-

dexametasona, testosterona, 11-deoxicortisol, tamanho e peso tumoral, escore de Weiss, 

sistema de estadiamento ENSAT, presença da variante patogênica germinativa do TP53, 

apresentação clínica, hipercortisolismo laboratorial, presença de metástase ou de recorrência, 

escore de Weiss e marcador de proliferação Ki67).  

A expressão gênica do ATRX nos pacientes pediátricos, avaliada através da RT-qPCR, foi 

heterogênea (0.109070 - 35.098399) e não teve relação com a presença da variante patogênica 

germinativa do TP53 (Teste exato de Fisher, p=>0.05).  

 

4.1.2.2.Resultado molecular do gene ZNRF3 

 

As alterações no número de cópias identificadas no gene ZNRF3 foram encontradas em 4 

(30,76%) de 13 pacientes avaliados do grupo pediátrico. Três pacientes apresentaram deleções 

no gene ZNRF3, e um paciente apresentou ganho no número de cópias (Ilustração 8) (Anexo 

H). 
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Ilustração 8. Alterações no número de cópias registradas no gene ZNRF3 na coorte pediátrica. 
Ilustração do gene ZNRF3, com seus 10 exons enumerados. Exons destacados em vermelho apresentaram deleção 
na técnica de MLPA, e exons destacados em azul apresentaram ganho de cópias na técnica MLPA. A)Paciente #4, 
feminina, com 3,2 anos de idade. B)Paciente #9, masculino, com 6 anos de idade. C) Paciente #10, feminino, com 
1,6 anos de idade. D)Paciente #12, masculino, com 11,4 anos de idade. Detalhes clínicos: Apêndice F. 

 
Fonte: Arquivo dessa tese.  
 
 

Houve relação entre a presença de alterações no número ZNRF3 e status da variante 

patogênica germinativa do TP53. Dentre os pacientes que apresentaram deleções no gene, 

apenas um (33.3%) apresentou variante patogênica germinativa no TP53, enquanto que em 

todos os pacientes com número de cópias normal para o gene ZNRF3 apresentaram a variante 

patogênica germinativa no gene TP53 (teste exato de Fisher, p=0.045).  

Os 3 casos que apresentaram a deleção no ZNRF3, não apresentaram mitoses atípica 

(p=0.018, Teste exato de Fisher), e não apresentaram necrose tumoral ao estudo histopatológico 

(p=0.045, Teste de Fisher). Demais variáveis não tiveram relação com a presença de deleções 

no gene (cortisol livre urinário, cortisol salivar, teste pós-dexametasona, testosterona, 11-

deoxicortisol, tamanho e peso tumoral, escore de Weiss, sistema de estadiamento ENSAT, 

presença da variante patogênica germinativa do TP53, apresentação clínica, hipercortisolismo 

laboratorial, presença de metástase ou de recorrência, escore de Weiss e marcador de 

proliferação Ki67)  

A expressão gênica do ZNRF3 nos pacientes pediátricos, através da RT-qPCR, também foi 

heterogênea (0.189027 - 32.899642) e não teve relação com a presença da variante patogênica 

germinativa no TP53 (Teste exato de Fisher, p=>0.05).  

 

4.1.3. Avaliação dos casos metastáticos 

 

Na coorte adulta tivemos 24 casos de CAC metastáticos. Quando avaliados, esses casos 

apresentaram relação com o com o indice mitótico (p=0,015, QuiQuadrado), a presença de 

mitoses atípicas (p=0,01, Qui quadrado), necrose tumoral  (p=0,007, Fisher) e invasão venosa 

(p=0,007, Qui-quadrado) ao estudo histopatológico. Os casos metastáticos também 
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apresentaram relação com a secreção de androstenediona (p=0,033, Teste U de Mann 

Whitney), com o tamanho tumoral (p=0,01, Teste U de Mann Whitney) e peso tumoral 

(p=0,02, Teste U de Mann Whitney), e como  escore de Weiss (p= 0,001, Teste U de Mann 

Whitney) e o marcador de proliferação Ki67 (p=0,001, Teste U de Mann Whitney). 

Na coorte pediátrica, as variáveis tamanho tumoral (p=0,026, Teste U de Mann Whitney), 

invasão venosa (p=0,013, teste exato de Fisher) e escore de Wieneke (p=0,016, Teste exato de 

Fisher) tiveram relação com os casos metastáticos. 
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4.2.Resultados imunohistoquímica 

 

4.2.1. Coorte adulta 

 

A coorte adulta submetida ao estudo imunohistoquímico compreendeu 82 casos de CAC. 

A coorte foi composta de 63 (76,8%) casos provenientes de pacientes do sexo feminino. A 

idade média dos pacientes foi 42,05 anos, com mediana de idade de 38,17 anos (15,38 - 85,46 

anos). Hipercortisolismo esteve presente em 51 (66.2%) casos na apresentação inicial, na forma 

de secreção única (17 casos, 22%) ou secreção associada a hiperandrogenismo (34 casos, 

44,2%), 10 (13%) casos apresentaram outras secreções hormonais (hiperandrogenismo – 9 

casos, 11,7%; e hiperaldosteronismo – 1 caso, 1,3%), e 16 casos (20,8%) apresentaram ausência 

de secreção hormonal, caracterizando tumor silente. Os tumores ressecados durante ato 

operatório, dessa coorte, apresentaram um peso tumoral médio de 707,46 gramas, com mediana 

de peso 445 gramas (10 - 2600 gramas), e, tamanho tumoral médio de 11,59 cm, com mediana 

de tamanho 11 cm (2,2 - 23 cm). Nove (11.2%) pacientes apresentaram sistema de estadiamento 

ENSAT estadio I, 36 (44.4%) apresentaram ENSAT estadio II, 18 (22.2%) com ENSAT estadio 

III e 18 (22.2%) com ENSAT estadio IV. O escore de Weiss, Weiss modificado, escore de 

Helsinki e a leitura do marcador de proliferação Ki67 foram também realizados nessa coorte e 

estão detalhados na tabela 15. Foram registrados 39 óbitos pelo CAC ou por complicações 

clínicas relacionadas ao tumor. A sobrevida global média foi de 85,35 meses, com mediana de 

39,58 meses (1,4 - 406,83 meses) (Anexo G).  

 

Tabela 15 - Resumo das caracteristicas dos 82 pacientes com CAC, cujos tecidos tumorais 
foram inseridos no TMA. 
 

Coorte adulta – Estudo imunohistoquímico 
Variáveis Parâmetros Valores - N(%) 

Gênero Feminino 63 (76,8%) 
Masculino 19 (23,2%) 

Idade 
Mediana 38,17 anos 
Média 42,05 anos 

Intervalo 15,38-85,46 anos 

Apresentação clínica 

Hipercortisolismo 51 (66,2%) 
Não-hipercortisolismo 10 (13%) 

Tumor silente 16 (20,8%) 
Não disponível 5 

Peso tumoral 
Mediana 445 gramas 
Média 707,46 gramas 

Intervalo 10-2600 gramas 
Tamanho tumoral Mediana 11 cm 
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Média 11,59cm 
Intervalo 2,2-23cm 

Escore de Weiss 

3 15 (19,5%) 
4 16 (20,8%) 
5 6 (7,8%) 
6 12 (15,6%) 
7 11 (14,3%) 
8 15 (19,5%) 
9 2 (2,5%) 

Escore de Weiss Modificado 

<3 15 (22,4%) 
3 13 (19,4%) 
4 6 (8,9%) 
5 11 (16,4%) 
6 8 (11,9%) 
7 14 (20,8%) 

Não disponível 15 

Sistema de estadiamento ENSAT 

I 9 (11,2%) 
II 36 (44,4%) 
III 18 (22,2%) 
IV 18 (22,2%) 

Não disponível 1 

Sistema de Helsinki 
<=8.5 21 (32,3%) 
>8.5 44 (67,7%) 

Não disponível 17 

Marcador de proliferação Ki67 

<10% 31 (43%) 
>=10 and <20% 26 (36,1%) 

>=20% 15 (20,9%) 
Não disponível 10 

Desfecho 
Óbito 39 
Vivo 31 

Não disponível 12 

Sobrevida global 
Mediana 39,58 meses 
Média 85,35 meses 

Intervalo 1,4-406,83 meses 
 

 

4.2.1.1.Proteína ATRX 

 

Os tecidos tumorais dos casos de CAC que apresentaram forte expressão proteica da 

proteína ATRX representaram 47,5% (38 casos) da coorte (Ilustração 9) (Apêndice I).  

Os casos com forte expressão proteica de ATRX apresentaram uma idade mediana ao 

diagnóstico de 52,5 anos, enquanto que os casos com baixa expressão apresentaram uma idade 

mediana de 34,7 anos (Z= -3,349; p= 0,001; teste U de Mann-Whitney). A proteína ATRX foi 

fortemente expressa em 90% dos casos sem hipercortisolismo na apresentação inicial, enquanto 

foi fracamente expressa em 59,2% dos casos com hipercortisolismo (X2(2)= 8,759; p= 0,013; 
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teste qui-quadrado de Pearson). Os casos que apresentaram hipercortisolismo ao diagnóstico 

tiveram uma expressão de ATRX mediana de 0,5 (intervalo 0-4), enquanto o grupo sem 

hipercortisolismo apresentou expressão de ATRX mediana de 3,08 (intervalo 0-4) (X2(2)= 

6,728; p= 0,035; teste de Kruskal-Wallis). 

 

Ilustração 9. Imunorreatividade da proteína ATRX em amostras de CAC. 
Amostras de CAC (Fotografias de lâminas de TMA. Obj 40x). (a) Caso 13 de CAC apresenta forte expressão 
nuclear de ATRX (escore 4). Paciente feminina, 28,7 anos de idade, apresentando ao diagnóstico síndrome 
virilizante. Peça tumoral com escore de Weiss 3. Estadiamento de ENSAT 2. (b) Caso 32 de CAC apresenta fraca 
expressão de ATRX (escore 0). Paciente feminina, 26,5 anos de idade, apresentando síndrome mista ( 
hipercortisolismo e hiperandrogenismo) ao diagnóstico. Peça tumoral com escore de Weiss 7. Estadiamento de 
ENSAT 4.  

(a) 

 

(b) 

 
Fonte: Arquivo dessa tese.  
 

A análise quantitativa da expressão proteica do ATRX demonstrou correlação positiva com 

a idade ao diagnóstico (coeficiente 0,391; p= <0,001; correlação de Spearman) e correlação 

negativa com o tamanho tumoral (coeficiente -0,263; p= 0,02; correlação de Spearman) e com 

o escore de Weiss da peça histopatológica (coeficiente -0,245; p= 0,033; correlação de 

Spearman).  

Um ponto de corte foi definido estatisticamente para a análise da expressão de ATRX e foi 

usado para a análise da sobrevida. O ponto de corte ≦1.5 para a expressão de ATRX apresentou 

impacto na curva de sobrevida de Kaplan-Meier (X2(1)= 4,021; p= 0,045; método de Kaplan-

Meier e teste de log-rank) (Gráfico 1).  

A análise do modelo de regressão de Cox para sobrevida global apresentou um hazard ratio 

(HR) de 0,521 (95%CI, 0,273-0,997) para a expressão de ATRX >1.5 quando comparado com 

a expressão ≦1.5 (Wald= 3,881; df1; p= 0,049; modelo de regressão de Cox). 
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Gráfico 1. Curva de sobrevida global de Kaplan-Meier para expressão da proteína ATRX. 
 

 
 

 

4.2.1.2. Proteína ZNRF3 

 

A expressão da proteína ZNRF3 foi avaliada através da soma dos dois parâmetros avaliados 

(extensão e intensidade) e um escore ≧3+ foi definido como forte expressão (Ilustração 10) (Apêndice 

I).  

Ilustração 10. Imunorreatividade da proteína ZNRF3 em amostras de CAC. 
Amostras de CAC (Fotografias de lâminas de TMA. Obj 40x). (a) Caso 77 de CAC apresenta forte expressão 
citoplasmática de ZNRF3 (escore 5; extensão=4, intensidade=1). Paciente masculino, 65,6 anos de idade, 
apresentando ao diagnóstico síndrome mista (hipercortisolismo e hiperandrogenismo). Peça tumoral com escore 
de Weiss 6. Estadiamento de ENSAT 4. (b) Caso 5 de CAC apresenta fraca expressão citoplasmática de ZNRF3 
(escore 0). Paciente feminina, 85,4 anos de idade, apresentando hipercortisolismo ao diagnóstico. Peça tumoral 
com escore de Weiss 7. Estadiamento de ENSAT 3.  

(a) 

 

(b) 

 
Fonte: Arquivo dessa tese.  
 

A forte expressão de ZNRF3 esteve presente em 46,25% (37 casos) da coorte e foi associada 

a um tamanho tumoral menor (média de tamanho tumoral 9,7 cm), enquanto que a fraca 

expressão foi associada com um tamanho tumoral maior (média de tamanho tumoral 13,3 cm) 

ao diagnóstico (Z=-2,665; p= 0,008; teste U de Mann-Whitney). Tumores com forte expressão 

de ZNRF3 apresentaram um escore de Weiss menor (média de 4,7 pontos) quando comparado 
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ao grupo com fraca expressão (média de 6,1 pontos) (Z=-2,942; p= 0,003; teste U de Mann-

Whitney). A expressão de ZNRF3 teve relação com o sistema de estadiamento de ENSAT. 

Uma forte expressão de ZNRF3 esteve presente em 89% dos casos com estadiamento de 

ENSAT I, em 42,9% dos casos com estadiamento de ENSAT II, em 29,4% dos casos com 

ENSAT III, e em 44,4% doa casos com ENSAT IV (p= 0,033, teste exato de Fisher). A 

expressão de ZNRF3 não teve relação com a presença de hipercortisolismo na apresentação 

clínica inicial (X2(2)= 2,035; p >0,05, teste qui-quadrado de Pearson). Em relação a análise de 

desfechos, 64,1% dos pacientes com CAC que prgrediram ao óbito apresentaram uma fraca 

expressão de ZNRF3 e tiveram uma sobrevida global mediana de 19 meses (X2(1)= 4,716; p= 

0,030; teste qui-quadrado de Pearson).  

A expressão quantitativa de ZNRF3 mostrou uma correlação negativa com o peso tumoral 

(coeficiente – 0,282; p= 0,026, correlação de Spearman), com o tamanho tumoral (coeficiente 

– 0,313; p= 0,005; correlação de Spearman),  e com o escore de Weiss da peça histopatológica 

(coeficiente – 0,345; p= 0,002; correlação de Spearman).  

Um ponto de corte foi definido estatisticamente para a análide da expressão de ZNRF3 e 

foi usado para a análise da sobrevida. O ponto de corte da expressão proteica de ZNRF3 ≦2 

teve um impacto na análise de sobrevida global (X2(1)=6,277; p= 0,012; método de Kaplan-

Meier e teste de log-rank) (Gráfico 2).  

 
Gráfico 2. Curva de sobrevida global de Kaplan-Meier para expressão da proteína ZNRF3. 
 

 
 

 

A análise de regressão de Cox mostrou um HR de 0,441 (95%CI, 0,229-0,852) para a 

expressão ZNRF3 >2 quando comparado com o valor da expressão ≦2 (Wald= 5,942; df1; p= 

0,015; modelo de regressão de Cox). 
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ZNRF3 é considerado um gene supressor da via Wnt/β-catenina. Devido a esta conhecida 

função, a imunocoloração da b-catenina foi avaliada nos tecidos tumorais. Uma via Wnt/β-

catenin ativada foi caracterizada por uma imunocoloração citoplasmática/nuclear da β-catenin, 

enquanto que uma imunocoloração restrita a membrana celular caracterizou a inativação da via 

(172, 224) (Ilustração 11; a2, b2).  

A expressão de ZNRF3 apresentou uma correlação positiva com a expressão da b-catenina 

na membrana celular (coeficiente 0,202; p= 0,004; correlação de Spearman). Estes dados 

corroboram para a função do ZNRF3 como um supressor tumoral, mantendo a b-catenina 

acoplada a membrana celular, mantendo a via inativada (Ilustração 11). 

 

Ilustração 11. Imunorreatividade da proteína ZNRF3 e da Beta-catenina em amostras de CAC. 
Amostras de CAC (Fotografias de lâminas de TMA. Obj 40x). (a1) Caso 22 de CAC apresenta forte expressão 
citoplasmática de ZNRF3 (escore 5). Paciente feminina, 19,3 anos de idade, apresentando ao diagnóstico 
hipercortisolismo. Peça tumoral com escore de Weiss 4. Estadiamento de ENSAT 1. (a2) Caso 22 de CAC com 
expressão membranosa da β-catenin. (b1) Caso 50 de CAC apresenta fraca expressão citoplasmática de ZNRF3 
(escore 0). Paciente masculino, 36,1 anos de idade, apresentando tumor não-funcionante. Peça tumoral com escore 
de Weiss 8. Estadiamento de ENSAT 2. (b2) Caso 50 de CAC com expressão citoplasmática e nuclear de β-
catenina. 

(a1) 

 

(a2) 

 
(b1) 

 

(b2) 

 
Fonte: Arquivo dessa tese.  
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4.2.1.3.Marcador de proliferação Ki67 e análise combinada 

 

A análise do marcador de proliferação Ki67 mostrou uma correlação positiva com o peso 

tumoral (coeficiente 0,377; p= 0,01, correlação de Spearman), com o tamanho tumoral 

(coeficiente 0,344; p= 0,007, correlação de Spearman), e com o escore de Weiss (coeficiente 

0,572; p< 0,001, correlação de Spearman). O resultado da leitura do marcador de proliferação 

Ki67 foi categorizado em grupos (<10%, ≧10% e <20%, ≧20%) e foi demonstrado o impacto 

na análise de sobrevida global (X2(2)= 29,363; p< 0,001; método de Kaplan-Meier e teste de 

log-rank) (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3. Curva de sobrevida global de Kaplan-Meier para expressão de Ki67. 
 

 
 

A análise de regressão de Cox demonstrou um HR de 5,802 (95%CI, 2,447-13,726) para o 

marcador de proliferação Ki67 quando agrupado em ≧10% e <20% (Wald= 15,925; df1; p= 

<0,001; modelo de regressão de Cox), e um HR de 9,041 (95%CI, 3,543-23,073) quando o 

Ki67 foi agrupado em ≧20% (Wald= 21,217; df1; p= <0,001; modelo de regressão de Cox).  

Foi realizada a análise combinada do marcador de proliferação Ki67 e as expressões 

proteicas de ATRX e ZNRF3. Os casos foram agrupados conforme o valor do Ki67 (>10% or 

≦10%) e a expressão de ATRX (>1.5 ou ≦1.5), e conforme o valor do Ki67 (>10% or ≦10%) 

e a expressão de ZNRF3 (>2 ou ≦2). A combinacão de Ki67 com expressão proteica de ATRX 

e de ZNRF3 não impactaram as curvas de sobrevida de Kaplan-Meier (X2(3)= 5,206; p= >0,05; 

and X2(3)= 6,619; p= >0,05, respectivamente; método de Kaplan-Meier e teste de log-rank). 

Entretanto, a combinação de baixa expressão de ATRX com a baixa expressão de ZNRF3 

apresentaram um impacto na curva de sobrevida global (X2(3)= 9,867; p= 0,02; método de 

Kaplan-Meier e teste de log-rank) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Curva de sobrevida global de Kaplan-Meier para expressão combinada das proteínas 
ATRX e ZNRF3. 
 

 
 

A análise de regressão de cox da combinação das expressõess de ATRX e de ZNRF3 

apresentou um HR de 0,314 (95%CI, 0,136-0,725) para a expressão de ATRX (>1.5) e ZNRF3 

(>2) (Wald= 7,363; df1; p= 0,007; modelo de regressão de Cox). 

 

4.2.1.4.Sobrevida livre de recorrência  

 

A sobrevida livre de recorrência (SLR) é definida como o período de tempo entre a data da 

excisão tumoral completa e a data da primeira evidência radiológica de recorrência local ou a 

distância (212). A expressão proteica de ATRX foi associada com uma maior SLR quando o 

ponto de corte >2.7 foi estatisticamente estabelecido (X2(1)= 4,920; p= 0,027; método de 

Kaplan-Meier e teste de log-rank) (Gráfico 5).  

O modelo de regressão de Cox para SLR evidenciou um HR de 0,332 (95%CI, 0,111-0,932) 

para a expressão de ATRX >2.7 quando comparada com o valor de expressão  ≦2.7 

(Wald=4,365; df1; p= 0,037; modelo de regressão de Cox).  

A presença de forte expressão de ZNRF3 (escore >2) foi associada a uma SLR melhor 

(X2(1)= 6,963; p= 0,008; método de Kaplan-Meier e teste de log-rank), o que signifca que os 

casos com uma forte expressão proteica de ZNRF3 apresentaram um maior tempo de SLR 

quando comparado ao grupo com fraca expressão. Este dado corrobora para a função de 

supressor tumoral do gene ZNRF3 (Gráfico 6).  
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Gráfico 5. Curva de sobrevida livre de recorrência de Kaplan-Meier para expressão da proteína 
ATRX.  
 

 
 

 

Gráfico 6. Curva de sobrevida livre de recorrência de Kaplan-Meier para expressão da proteína 
ZNRF3. 
 

 
 

O modelo de regressão de Cox para SLR evidenciou um HR de 0,333 (95%CI, 0,140-0,790) 

para uma expressão de ZNRF3 >2 quando comparada a expressão ≦2 (Wald= 6,222; df1; p= 

0,013; modelo de regressão de Cox). 

A categorização do marcador de proliferação do Ki67 em grupos (<10%, ≧10% e <20%, 

≧20%) impactou as curvas de SLR (X2(2)= 16,357; p= <0,001; método de Kaplan-Meier e 

teste de log-rank) (Gráfico 7).  
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Gráfico 7. Curva de sobrevida livre de recorrência de Kaplan-Meier para expressão do Ki67. 
 

 
 
 

A análise do modelo de Cox para SLR do marcador de proliferação Ki67 mostrou um HR 

de 5,450 (95%CI, 1,872-15,866) quando o Ki67 foi agrupado em ≧10% e <20% (Wald= 9,674; 

df1; p= 0,002; modelo de regressão de Cox), e um HR de 7,691 (95%CI, 2,278-25,963) quando 

o Ki67 esteve agrupado em ≧20% (Wald= 10,801; df1; p= 0,001; modelo de regressão de Cox).   

 

4.2.1.5.Outras variáveis com valor prognóstico  

 

A análise de sobrevida foi realizada com as demais variáveis estudadas nessa coorte. Uma 

pior sobrevida global foi associda com o peso tumoral > 55 gramas (X2(1)= 13,534; p= <0,001; 

método de Kaplan-Meier e teste de log-rank), com o tamanho tumoral >7cm (X2(1)= 11,462; 

p= 0,001; método de Kaplan-Meier e teste de log-rank), com o escore de Weiss ³ 5 da peça 

histopatológica (X2(1)= 15,231; p= <0,001; método de Kaplan-Meier e teste de log-rank) e 

marcador de proliferação Ki67 > 8% (X2(1)= 18,294; p= <0,001; método de Kaplan-Meier e 

teste de log-rank). O estadiamento de ENSAT (X2(3)= 11,799; p= 0,008; método de Kaplan-

Meier e teste de log-rank), a presença de metástase ao diagnóstico (X2(1)= 9,111; p= 0,003; 

método de Kaplan-Meier e teste de log-rank), a presença de recorrência local (X2(1)= 6,775; 

p= 0,009; método de Kaplan-Meier e teste de log-rank), e a presença de recorrência a distância 

(X2(1)= 8,688; p= 0,003; método de Kaplan-Meier e teste de log-rank) também impactaram as 

curvas de sobrevida (Anexo I). A presença de hipercortisolismo na apresentação inicial não 

impactou a curva de sobrevida global, e tampouco a curva de SLR (X2(1)= 3,103; p= >0,05; e 

X2(1)=3,060; p= >0,05, respectivamente, método de Kaplan-Meier e teste de log-rank).  

A análise de regressão de Cox revelou que as seguintes variáveis foram independentes para 

o desfecho óbito, nessa coorte: peso tumoral (HR 39,052; 95%CI 1,357-1123,525; Wald= 
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4,572; df1; p= 0,032; modelo de regressão de Cox), tamanho tumoral (HR 4,451; 95%CI 1,729-

11,458; Wald= 9,577; df1; p= 0,002; modelo de regressão de Cox), escore de Weiss (HR 4,040; 

95%CI 1,895-8,611; Wald= 13,073; df1; p= <0,001; modelo de regressão de Cox), marcador 

de proliferação Ki67 (HR 6,360; 95%CI 2,434-16,618; Wald= 14,256; df1; p= <0,001; modelo 

de regressão de Cox), presença de metástase ao diagnóstico (HR 2,971; 95%CI 1,415-6,237; 

Wald=8,282; df1; p= 0,004; modelo de regressão de Cox), e recorrência da doença (HR 14,985; 

95%CI 1,358-165,390; Wald= 4,882; df1; p= 0,027; modelo de regressão de Cox). Os 

principais resultados da análise de regressão de Cox estão apresentados na tabela 16. 

 

Tabela 16 - Principais resultados da análise de regressão de Cox na coorte adulta  

Variáveis Parâmetros Coeficiente Erro 
padrão HR 

95,0% IC 
Inferior Superior Valor p  

Expressão 
ATRX  

contínua -0.198 0.105 0.821 0.668 1.008 >0.05 
>1.5 -0.651 0.331 0.521 0.273 0.997 0.049 

Expressão 
ZNRF3 

contínua -0.141 0.071 0.869 0.757 0.998 0.046 
>2 -0.818 0.336 0.441 0.229 0.852 0.015 

Idade ao 
diagnóstico 

contínua 0.006 0.010 1.006 0.987 1.025 0.527 
>51 anos 0.374 0.331 1.453 0.759 2.781 >0.05 

Metástase 
ao 

diagnóstico 
 1.089 0.378 2.971 1.415 6.237 0.004 

Peso 
tumoral 

contínua 0.001 0.000 1.001 1.000 1.001 0.001 
>55 gramas 3.665 1.714 39.052 1.357 1123.525 0.032 

Tamanho 
tumoral 

contínua 0.100 0.029 1.105 1.045 1.169 <0.001 
>7 cm 1.493 0.482 4.451 1.729 11.458 0.002 

Escore de 
Weiss  

contínua 0.331 0.090 1.392 1.167 1.661 <0.001 
>4 1.396 0.386 4.040 1.895 8.611 <0.001 

Presença de 
recorrência 

 2.707 1.225 14.985 1.358 165.390 0.027 

Expressão 
de ATRX e 

ZNRF3  

ATRX>1.5 
e ZNRF3≦2 -0.678 0.447 0.507 0.211 1.218 >0.05 

ATRX≦1.5 
e ZNRF3>2 -0.911 0.477 0.402 0.158 1.025 >0.05 

ATRX>1.5 
e ZNRF3>2 -1.157 0.426 0.314 0.136 0.725 0.007 

Expressão 
de Ki-67 e 

ATRX  

Ki-67>10% 
e 

ATRX≦1.5 
0.253 0.453 1.288 0.530 3.128 >0.05 

Ki-67≦10% 
e 

ATRX>1.5 
-0.835 0.551 0.434 0.147 1.276 >0.05 
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4.2.2. Coorte pediátrica  

 

A coorte pediátrica submetida ao estudo imunohistoquimico compreendeu 47 casos de 

tumor adrenal pediátrico. A coorte foi composta de 31 (65,9%) casos provenientes de pacientes 

do sexo feminino. A idade média dos pacientes foi 3,45 anos, com mediana de idade de 2,41 

anos (0,1 – 13,02 anos). A síndrome virilizante foi a mais frequente ao dignóstico com 46 casos 

(97,87%) (sendo 28 casos - 59,57% com secreção única de andrógenos, e 18 casos -38,3% com 

secreção associada a hipercortisolismo), e apenas um caso (2,13%) foi diagnosticado com 

síndrome de cushing isolada. Os tumores ressecados durante ato operatório, dessa coorte, 

apresentaram um peso tumoral médio de 71,03 gramas, com mediana de peso 40 gramas (3 - 

650 gramas), e, tamanho tumoral médio de 5,80 cm, com mediana de tamanho 5 cm (1,5 - 21 

cm). Vinte e cinco (53,20%) pacientes apresentaram sistema de estadiamento McFarlane 

estadio I, 20 (42,55%) apresentaram McFarlane estadio II, 2 (4,25%) com McFarlane estadio 

IV. O escore de estadiamento de Wieneke e do ENSAT, escore de Weiss e a leitura do marcador 

de proliferação Ki67 foram também realizados nessa coorte e estão detalhados na tabela 17 

(Anexo G).  

 

Tabela 17 - Resumo das caracteristicas dos 47 pacientes com TAP, cujos tecidos tumorais foram 
inseridos no TMA. 
 

Coorte pediátrica – Estudo imunohistoquímico 
Variáveis Parâmetros Valores - N(%) 

Gênero Feminino 31 (65,9%) 
Masculino 16 (34,1%) 

Idade 
Mediana 2,41 anos 
Média 3,45 anos 

Intervalo 0,10-13,02 anos 

Ki-67>10% 
e 

ATRX>1.5 
0.274 0.454 1.315 0.541 3.200 >0.05 

Expressão 
de Ki-67 e 

ZNRF3 

Ki-67>10% 
e ZNRF3≦2 0.039 0.434 1.040 0.444 2.436 >0.05 

Ki-67≦10% 
e ZNRF3>2 -1.014 0.530 0.363 0.128 1.024 >0.05 

Ki-67>10% 
e ZNRF3>2 0.249 0.509 1.282 0.473 3.477 >0.05 

Ki-67 

>8 1.850 0.490 6.360 2.434 16.618 <0.001 
≧10% e 
<20% 1.758 0.441 5.802 2.447 13.760 <0.001 

≧20% 2.202 0.478 9.041 3.543 23.073 <0.001 
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Apresentação clínica 

Síndrome virilizante 28 (59,57%) 
Síndrome virilizante+Síndrome 

de Cushing 
18 (38,30%) 

Síndrome de Cushing 1 (2,13%) 

Variante patogênica do TP53 
Presente 26 (81,25%) 
Ausente 6 (18,75%) 

Não disponível 15 

Peso tumoral 
Mediana 40 gramas 
Média 71,03 gramas 

Intervalo 3-650 gramas 

Tamanho tumoral 
Mediana 5 cm 
Média 5,80 cm 

Intervalo 1,5-21 cm 

Sistema de estadiamento 
McFarlane/Sullivan 

I 25 (53,20%) 
II 20 (42,55%) 
III 0 
IV 2 (4,25%) 

Sistema de estadiamento Wieneke 

<3 30 (75%) 
3 6 (15%) 

>=4 4 (10%) 
Não disponível 7 

Sistema de estadiamento ENSAT 

I 26 (55,32%) 
II 17 (36,18%) 
III 2 (4,25%) 
IV 2 (4,25%) 

Escore de Weiss 

1 3 (6,52%) 
2 4 (8,70%) 
3 4 (8,70%) 
4 9 (19,56%) 
5 9 (19,56%) 
6 10 (21,74%) 
7 5 (10,87%) 
8 2 (4,35%) 

Não disponível 1 

Marcador de proliferação Ki67 

<10% 11 (44%) 
>=10 and <20% 8 (32%) 

>=20% 6 (24%) 
Não disponível 22 

Desfecho 
Óbito 3 
Vivo 36 

Não disponível 8 

Sobrevida global 

Mediana 129 meses 
Média 141,99 meses 

Intervalo 1,6-384,56 
meses 

 

Trinta e dois pacientes foram rastreados para a variante patogênica germinativa do TP53, e 

26 (81,25%) foram positivos para a presença da variante patogênica p.R337H-TP53. Foram 

registrados 3 óbitos pelo TAP ou por complicações clínicas relacionadas ao tumor. A sobrevida 

global média foi de 141,99 meses, com mediana de 129 meses (1,6 – 384,56 meses). Pelo 
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número de desfecho ser considerado estatisticamente pequeno, não pudemos avaliar o impacto 

das expressões proteicas do ATRX e do ZNRF3 e das demais variáveis na sobrevida global da 

coorte pediátrica. 

Dois (4,45%) pacientes apresentaram metástases ao diagnóstico, e nove pacientes 

apresentaram recorrência da doença. Quatro pacientes apresentaram recorrência local e a 

distancia, quatro apresentaram recorrência a distancia, e um apresentou recorrência apenas 

local.   

 

4.2.2.1.Proteína ATRX 

 

A expressão de ATRX nos casos pediátricos teve relação com o escore de Wienecke e com 

o escore de Weiss. Os casos com fraca expressão de ATRX, escore <=2,  apresentaram um 

escore de Wienecke médio 1,912, com mediana de 2 ( intervalo 0-6), enquanto que os casos 

com forte expressão, escore maior que >2,  apresentaram escore de Wieneke médio de 0,833, 

mediana de 1 (interval 0-2) (Z= -1,995, p= 0,046, teste de Mann-Whitney U). Pacientes que 

apresentaram uma forte expressão de ATRX apresentaram um escore de Weiss médio de 2,75, 

com mediana 2,5 (intervalo 1-5), enquanto que os casos com fraca expressão apresentaram 

escore de Weiss médio de 5,07, mediana de 5 ( interval 1-8) (Z= -3,130, p= 0,002, teste de 

Mann-Whitney U).  

O marcador de proliferação Ki67 apresentou associação com a expressão de ATRX. Os 

casos com forte expressão de ATRX apresentaram leitura de Ki67 média de 2,5%, com mediana 

de 2,5 % (intervalo 0-5), enquanto que os casos com baixa expressão apresentaram Ki67 média 

de 16,5%, com mediana de 10% (intervalo 0-50%) (Z= -2,367, p= 0,018, teste de Mann-

Whitney U).  

A expressão proteica do ATRX apresentou correlação negativa com o escore de Wieneke 

(coeficiente -0,442; p= 0,004) e com o escore de Weiss (coeficiente -0,467; p= 0,001). Por sua 

vez, o escore de Weiss apresentou uma correlacão positiva com escore de MacFarlane 

(coeficiente: 0,338; p= 0,022), com o peso tumoral (coeficiente 0,422; p= 0,004 ), com o 

tamanho tumoral (coeficiente 0,365; p= 0,013) e com o marcador de proliferação Ki67 

(coeficiente 0,613; p= 0,001). O escore de Wieneke teve correlação positiva com o escore de 

MacFarlane (coeficiente 0,482; p= 0,002), com o peso tumoral (coeficiente 0,562; p= <0,001 

), com o tamanho tumoral (coeficiente 0,534; p= <0,001) e com o marcador de proliferação 

Ki67 (coeficiente 0,581; p= 0,004).  
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4.2.2.2.Proteína ZNRF3 

 

A expressão proteica do ZNRF3 não teve relação e nem correlação com a variáveis 

estudadas nessa coorte pediátrica.   
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5 DISCUSSÃO 
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O CAC é uma doença rara, com comportamento biológico desfavorável, na maioria dos 

casos, apesar da terapêutica oferecida. A maioria dos tumores na idade adulta são esporádicos, 

embora 5-10% estejam associados a variantes patogênicas germinativas (228), como as 

relacionadas a síndrome de Li Fraumeni, síndrome de Lynch, síndrome de Beckwith-

Wiedemann e a Neoplasia endócrina multipla do tipo 1 (4).  

A frequencia de alterações genéticas germinativas difere na população pediátrica quando 

comparada com a população adulta, e um exemplo claro é o registro da queda na frequência de 

variantes patogênicas germinativas no TP53 com a idade, sendo que pelo menos 50% das 

crianças com TAP apresentam essa alteração, e em paralelo menos de 10% dos adultos 

diagnosticados com CAC apresentam alteração no TP53 (229, 230). Em nossa coorte 

molecular, registramos no grupo pediátrico a presença de variante patogênica germinativa no 

TP53 em 87,5% dos pacientes, enquanto que no grupo adulto a frequencia foi de 27,5%. O 

grupo pediátrico apresenta não só base genética distinta do CAC, como também sua evolução 

e prognóstico tendem a ser mais brandos (13-15).  

A disponibilidade dos estudos pan-genomicos tem nos permitido entender melhor a 

tumorigênese de ambas as neoplasias, CAC e TAP, nos permitindo fornecer um cuidado 

individualizado aos pacientes. Três grandes estudos demonstraram o envolvimento de novos 

genes no CAC e no TAP (63, 64, 110), e nosso objetivo com esse trabalho foi analisar o valor 

prognóstico de dois desses novos genes: ATRX e ZNRF3.  

Há duas coortes referência para estudo molecular em CAC, uma é a coorte americana do 

The Cancer Genome Atlas Research Network (TCGA, https://www.cancer.gov/tcga) e a o outra 

é a coorte européia que associa dois grupos de pesquisa, o grupo da rede ENSAT e o grupo do 

Assie et al. (63, 231). O TCGA Research Network apresenta 184 pacientes cadastrados com 

CAC, com idade média de 47,16 anos, sendo 76,8% pacientes do gênero feminino, e com 

estadiamento de ENSAT estadio I correspondendo a 10% da coorte, estadio II a 49%, estadio 

III a 21%, e estadio IV a 20% da coorte (231). Sessenta e oito casos (37%) dessa coorte 

evoluíram ao óbito devido ao CAC. A coorte européia registra um total de 130 pacientes, com 

uma idade média de 46 anos (18-86 anos), sendo 69,2% do gênero feminino, e com 

estadiamento de ENSAT estadio I correspondendo a 7,2% da coorte, estadio II a 53,9% da 

coorte, estadio III a 16%, e estadio IV correspondendo a 23,3% da coorte, e com 46 casos 

(35,38%) que evoluíram ao óbito. Quanto a frequência de alterações moleculares, a coorte do 

TCGA apresentou em 4,39% de sua coorte alterações genéticas no gene ATRX (sendo 3 

variantes patogênicas nonsense e 1 missense) acompanhadas de aumento no tamanho dos 

telômeros, e 19,3% de alterações genéticas no gene ZNRF3 (sendo 14 casos de deleções em 
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homozigose e 2 casos com variantes patogênicas não-silentes). O TCGA reportou que 

diferentes níveis de expressão dos transcritos do gene ATRX, avaliados por sequenciamento de 

RNA (RNA-seq) não impactaram na curva de sobrevida global, numa coorte de 79 pacientes 

(20 casos com expressão aumentada e 59 casos com expressão diminuída de transcrito)(231). 

Entretanto, o alto nível de expressão de transcritos do gene ZNRF3 (presente em 20 casos) 

esteve relacionada a pior sobrevida quando comparados aos casos com baixa/média expressão 

(59 casos) (p=0,052)(231). A presença de deleções no gene ZNRF3 pode influenciar seus níveis 

de transcrição, mantendo-os indetectáveis se houver deleção bialélica; simultaneamente, a 

sinalização Wnt / β-catenina pode estar altamente ativada devido à perda bialélica de seu 

supressor ZNRF3. O TCGA Research Network analisou os níveis de transcritos do ZNRF3 sem 

excluir os casos de deleções bialélicas, e esse fato pode justificar a associação de uma maior 

expressão do gene ZNRF3, um supressor tumoral, a uma pior sobrevida na coorte.  

Na coorte européia houve uma frequencia de 4,4% de alterações no gene ATRX (2 casos 

de variantes patogênicas somáticas não-sinônimas), enquanto que as alterações no gene ZNRF3 

foram encontradas em 21% dos casos (19 casos de deleções em homozigose, e 7 casos de 

variantes patogênicas - 4 nonsenses, 2 substituições somáticas não-sinônimas e 1 indeleção em 

frameshift) (63). Os genes ATRX e ZNRF3 não foram estudados isoladamente para a análise da 

sobrevida, entretanto, Assie et al. separou a coorte em clusters conforme os resultados da 

expressão de RNAm, da metilação de DNA e da expressão de miRNA. Dois clusters já 

estabelecidos, C1A, mais agressivo, e C1B, mais indolente foram definidos (232). O cluster 1A 

apresentou pior sobrevida na coorte, quando comparado ao cluster C1B. O cluster C1A 

apresentou maior taxa de variantes patogênicas e os genes, como ZNRF3, CTNNB1, TP53, e as 

suas vias sinalizadoras estiveram primariamente alteradas no cluster C1A do que no C1B.  

Em nossa coorte molecular, caracterizada por uma idade média menor, com casos mais 

graves e com pior estadiamento ENSAT da doença e maior mortalidade, registramos a 

frequência de 9,37% de alterações no número de cópias (deleções) no gene ATRX e 38,70% de 

alterações no número de cópias no gene ZNRF3 (11 casos com deleções, e 1 caso com aumento 

no número de cópias). Essas frequências, resultantes do estudo por MLPA, são superiores as 

encontradas pelo TCGA e pela coorte européia. As deleções encontradas em nossa coorte nos 

genes ATRX e ZNRF3 foram heterogêneas, compreendendo pequenas e grandes deleções e 

acometendo regiões exonicas responsáveis por síntese proteica. A análise do valor prognóstico 

associado a presença de deleções desses genes não foi relevante estatisticamente. A falta de 

correlação estatística pode-se justificar tanto pelo número amostral, insuficiente para relevância 

estatística, assim como pela presença da heterogeneidade nos achados moleculares.  
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A análise da expressão gênica, do ATRX e ZNRF3, em nossa coorte se restringiu a um 

número menor de casos, pela limitação de amostras disponíveis para estudo molecular; e 

embora tenhamos definido um ponto de corte estatístico para a análise, não conseguimos 

demonstrar o impacto na sobrevida. 

A presença de deleção no gene ZNRF3 teve associação com uma maior secreção de SDHEA 

tumoral em nossa coorte, ao mesmo tempo que a maior secreção de SDHEA esteve associada 

a uma menor sobrevida global. O SDHEA é um dos esteroides mais abundantes circulantes no 

sangue, e é originário principalmente da córtex da glandula suprarrenal (233). O aumento da 

síntese de SDHEA é uma característica do CAC e pode facilitar o seu diagnóstico (234, 235). 

SDHEA junto com outros esteroides (androstenediona, DHEA, DHT, 11-deoxicosticosterona 

e 17-hidroxi-progesterona) compõe uma assinatura esteroidal plasmática com valor diagnóstico 

no contexto de CAC, que o diferencia de adenomas secretores, principalmente no sexo feminino 

(236). Suzuki et al. também sugeriram que SDHEA sérico, em combinação com a dosagem de 

androstenediona, é uma ferramena útil para o diagnóstico de CAC produtor de cortisol na 

diferenciação de adenomas produtores de cortisol (237). Tóth et al. reportaram que CAC com 

produção aumentada de SDHEA está associado a um pior prognóstico e a uma menor sobrevida 

global quando comparados aos CAC com produção diminuída de SDHEA (233), o que está de 

acordo com nossos resultados.  

Há uma grande variabilidade na literatura quanto a definição de idade limite para coortes 

pediátricas, que varia de 14 a 22 anos em diferentes países (16, 17, 28, 29, 46, 69, 71, 74, 80, 

213, 219, 238-245) . Para esta coorte consideramos a idade de 15 anos, visto ser o ponto de 

corte mais adequado para diferenciar a ocorrência de desfechos nos dois grupos, e já ter sido 

validado internamente e publicado em outros estudos (46, 59, 218, 246, 247). Para a análise da 

coorte pediátrica usamos a coorte referência de Pinto et al. para estudo molecular (110).   

A coorte de Pinto et al. é uma coorte pediátrica composta por 19 crianças, sendo 78,94% 

dos casos do gênero feminino, com 63,15% dos casos em menores de 4 anos, e com a ocorrência 

de tumores menores que 200 gramas em 57,89% da coorte (110). Pinto et al. registraram em 15 

casos (78,94%) alterações no gene TP53, sendo em 10 casos (52,63%) a variante alélica 

p.R337H-TP53. Quanto ao estadiamento da doença, Pinto et al. usaram o sistema do Children’s 

Oncology Group - Staging of adrenocortical tumors in children (COG) (80), e através desse 

sistema identificaram 9 casos (47,36%) com estadiamento COG III ou IV, que referem a maior 

gravidade da doença. Nessa coorte, houve o registro de alterações no gene ATRX em 31,57% 

(6 casos) (variantes patogênicas somáticas não silentes e deleções de multiplos exons) e os seis 
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casos estavam associados a variante patogênica p.R337H-TP53. Através da abordagem 

pangenomica realizada não foi encontrado alterações no gene ZNRF3 nessa coorte pediátrica.  

Em nossa coorte tivemos 16 crianças e a maioria do sexo feminino, como a coorte de Pinto 

et al. O primeiro pico de incidência de tumor adrenal é na primeira infância (77, 240) sendo 

que 60% das crianças são diagnosticadas até os 4 anos de idade (29). Em nossa coorte o 

diagnóstico de TAP ocorreu em 81,25% dos casos em menores de 4 anos e essa frequencia está 

de acordo com a literatura (16, 29, 69-71). A variante alélica p.R337H-TP53 foi encontrada em 

87,5% dos casos e está de acordo com outras séries já publicadas (21, 22, 77, 248). Registramos 

menos casos graves (37,5% com COG III ou IV) quando comparado a coorte de Pinto et al. A 

apresentação clínica predominante foi a síndrome virilizante, com secreção isolada de 

andrógenos ou associada ao hipercortisolismo, compatível com a frequência já descrita na 

literatura (15, 16, 19, 29, 77, 249). Registramos 15,38% de alterações no número de cópias no 

gene ATRX (todas deleções) e 30,76% de alterações no número de cópias no gene ZNRF3 

(sendo 3 deleções e 1 caso com aumento no número de cópias). Diferente dos achados de Pinto 

et al., o gene ZNRF3 esteve alterado numa frequência importante em nossa coorte pediátrica e 

o registro dessa alteração genética em pacientes com TAP é inédita na literatura. 

Devido ao número pequeno de desfechos na população pediátrica não obtivemos valor 

estatístico na análise do valor prognóstico de ambos os genes.  

A deleção do gene ZNRF3 teve associação com a ausência da variante patogênica 

germinativa no TP53, com a ausência de mitoses atípicas e com ausência de necrose tumoral 

em nossa coorte pediátrica.  

Mitoses atípicas e necrose tumoral são critérios histopatológicos de avaliação dos tumores 

adrenocorticais. Mitoses atípicas são consideradas quando há uma distribuição anormal de 

cromossomos ou um excessivo número de fusos mitóticos, e necrose é registrada quando ocorre 

em confluentes regiões de células tumoral (250). Necrose é uma característica importante dos 

CAC, uma vez que adenomas raramente apresentam necrose em sua arquietura tumoral (251). 

Picard et al. reportaram em sua coorte de 95 TAP que a presença de necrose foi uma 

caracteristica tumoral que impactou na sobrevida global e na sobrevida livre de progressão de 

doença, e registraram nessa coorte a presença de óbito apenas no grupo que apresentava necrose 

tumoral (83). Outras coortes demonstraram a relação entre a presença de necrose tumoral e 

comportamento maligno de tumores adrenais pediátricos (14, 79, 252, 253). A presença de 

mitoses atípicas é uma característica considerada em escores para diagnóstico de malignidade 

como o escore de Weiss e escore de Wieneke (14, 40), indicando malignidade quando presente. 

É uma característica heterogênea e ocorre tanto em tumores de comportamento benigno quanto 
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maligno (79, 253), e seu papel como preditor de desfecho em coorte de TAP não está definido 

(83).  

A ligação entre a presença de deleções no gene ZNRF3 e ausência de variantes patogênicas 

germinativas no TP53 não está relatada na literatura. Entretanto, a presença de ambas alterações 

já foi previamente publicado em casos de CAC (63, 254-256). O gene TP53, e sua proteína p53, 

estão envolvidos em mecanismos de parada do ciclo celular, senescência e apoptose que são 

desencadeados quando as células são expostas a estresse celular (257, 258). Por esses 

mecanismos, o gene TP53 e a p53 são considerados supressores tumoral (257, 258). Variantes 

patogênicas no TP53 foi provado ser um dos mecanimos mais comuns associados a 

tumorigenese, e ocorre em alta frequencia em diferentes neoplasias (259-261). A proteína p53 

exerce um papel inibitório na via da B-catenina, através da degradação da b-catenin 

citoplasmática (262-264), e alguns fatores já foram publicados relacionados a essa via comum 

(262, 264-268). Sadot et al. demonstraram em estudos in vitro haver uma retroalimentação 

negativa entre a beta-catenina e p53, onde o excesso de beta-catenina induz o acúmulo de p53, 

que por sua vez regula negativamente beta-catenina. O desequilíbrio dessa via p53/Beta-

catenina promoveria a tumorigenese. Entretanto, esse mecanismo foi falho em casos de variante 

patogênica na beta-catenina, uma vez que há ganho de resistência a degradaçào mediada pelo 

complexo APC-GSK3-Axin (269).  

Alterações na via sinalizadora Wnt/Beta-catenina, na qual o gene ZNRF3 possui função, e 

p53/Rb são já documentadas em casos de CAC, e é sabido haver piora do desfecho quando as 

vias alteradas estão associadas (63, 90, 254). Borges et al. demonstraram que o ganho de função 

na via Wnt/Beta-catenin, associada a perda de função da p53, em ratos, resulta em CAC 

metástatico secretor de corticosteroide (255). 

Apesar de termos encontrado relevância estatística na relação entre presença de delecão no 

ZNRF3 e ausência da variante patogênica no TP53, é necessário novos estudos, prospectivos e 

funcionas, para comprovar essa relação e determinar o seu valor prognóstico.  

A presença da deleção no ZNRF3 em nossa coorte pediátrica está ligado a fatores que 

indicam um melhor prognóstico de doença, diferente do que foi encontrado em nossa coorte 

adulta. Esse dado vem a adicionar a literatura científica mais uma diferença no comportamento 

tumoral entre o TAP e CAC, reforçando a etiopatogenia distinta de ambas as doenças. 

Infelizmente não pudemos avaliar os genes ATRX e ZNRF3 com outras técnicas de 

sequenciamento genético devido a limitação financeira desse projeto. E, embora haja 

embasamento para suas funções na tumorigênese, assim como o potencial efeito no 

comportamento agressivo das neoplasias, pelo estudo de outras séries tumorais, não 
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conseguimos provar em nossas curvas de sobrevida o impacto negativo direto da presença de 

alterações genéticas no ATRX, e tampouco no ZNRF3 (118, 123, 133, 138, 142, 144, 151, 152, 

158, 270). 

A análise da classificação molecular do CAC trouxe um refinamento da etiopatogenia da 

doença, e possibilidade de um estadiamento de agressividade mais definido, detalhado e 

individual. A problemática desse refinamento é a oneração do sistema de saúde e 

disponibilidade limitada de equipamentos de ultima geração e mão-de-obra super especializada 

a grandes centros de pesquisas. Visando aproximar os estudos pangenomicos da pratica clínica, 

avaliamos a expressão proteica dos genes ATRX e ZNRF3 através da técnica de 

imunoistoquímica, pela sua disponibilidade e facilidade de uso na prática hospitalar. 

Apresentamos uma coorte adulta submetida ao estudo imnohistoquimico mais jovem com 

idade mediana de 38,17 anos (variação 15,38–85,46 anos), com mais pacientes do sexo 

feminino e mais óbitos quando comparados com as coortes do TCGA e a coorte européia 

(ENSAT e Assie et al.) (63, 231). No entanto, a frequência dos estadios do sistema ENSAT em 

nosso estudo foi muito semelhante a de ambas as coortes.  

A análise da proteína ATRX considerou a extensão das células imunorreativas nas lâminas 

histopatológicas. Ao contrário de Mete et al. (65) que registraram apenas a perda global de 

expressão de ATRX, optamos pela análise da leitura da imunorreatividade do ATRX mais 

descritiva, baseada em outros estudos de neoplasia (199, 271). A avaliação da proteína ZNRF3 

foi baseada nos estudos de Qiu et al. e Yu et al. (193, 195), utilizando a caracterização da 

extensão e intensidade da imunorreatividade citoplasmática do ZNRF3. 

Mete et al. (65) estudaram a expressão da proteína ATRX em 43 CAC, em TMA, e sua 

coorte era composta apenas por pacientes adultos (27-75 anos), com tamanho tumoral médio 

de 12,8cm, e com seguimento clínico médio de 40,06 meses (4-120meses). Nossa coorte 

apresentou mais pacientes, com uma abrangência maior de idade no grupo adulto, com tamanho 

tumoral médio menor e com um tempo de seguimento clínico médio semelhante a coorte de 

Mete et al. (65). As coortes do TCGA e a européia conjunta não estudaram a expressão proteica 

dos genes ATRX e ZNRF3 para que pudéssemos comparar os resultados. Mete et al. mostraram 

uma perda global da expressão nuclear ATRX em 48% da coorte (65). Nós registramos a perda 

global da expressão de ATRX (pontuação 0 na leitura) em 47,5% (n = 38) de nossa coorte. A 

perda da expressão da proteína ATRX e sua associação com a sobrevida livre de doença ou 

com a presença de desfechos adversos não foi comprovada por Mete et al. (65). Nós 

demonstramos que a baixa expressão de ATRX, presente em 52,5% de nossa coorte, impactou 

negativamente na sobrevida global e na sobrevida livre de recorrência.  
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O hipercortisolismo tem um impacto negativo na sobrevida global e sobrevida livre de 

recorrência do CAC, agindo como um preditor de recorrência e morte (31, 48, 272, 273). 

Embora os CAC secretores de cortisol tenham sido associados a uma pior sobrevida global 

(274), isso não foi registrado em nossa coorte. ATRX foi altamente expresso (pontuação 

mediana de 3,08) no grupo que não apresentava hipercortisolismo ao diagnóstico e mostrou 

uma expressão baixa (pontuação média de 0,5) no grupo que apresentava hipercortisolismo ao 

diagnóstico. Entretanto, o papel do ATRX na secreção de cortisol é desconhecido. Estudos 

funcionais deverão elucidar se o gene ATRX apresenta efeito na esteroidogenese adrenal, 

inibindo a produção de cortisol 

A presença da sinalização Wnt / β-catenina é estabelecida em diferentes neoplasias (231, 

275, 276), e o gene ZNRF3 atua como um supressor dessa via (63, 173, 188, 190, 277-279). 

Tissier et al. demonstraram o papel de Wnt / β-catenina na tumorigênese adrenal (280). Eles 

registraram a sinalização Wnt / β-catenina ativa, através do acúmulo de β-catenina 

citoplasmática/nuclear difusa nas células tumorais, em 77% da sua coorte com CAC (280). 

Demonstramos que a presença da expressão proteica de ZNRF3 está correlacionada com a 

expressão de β-catenina na membrana celular, o que suporta o racional de que a proteína 

ZNRF3 é um regulador negativo da via, mantendo a via desativada. 

A alta expressão protéica de ZNRF3 foi associada a tumores com menor tamanho em nossa 

coorte. A expressão de ZNRF3 foi negativamente correlacionada com o peso e o tamanho 

tumoral. Qin et al. avaliaram a expressão proteica de ZNRF3 em uma coorte de pacientes com 

câncer gástrico e mostraram que a expressão de ZNRF3 estava associada com tamanho tumoral 

menor (192). Eles também reportaram que a superexpressão de ZNRF3 predispõe a mais 

apoptose e redução da proliferação de células cancerosas, reduzindo o nível de Lgr5, da via 

Wnt / β-catenina, enquanto também reduz Gli1, um componente da sinalização Hedgehog 

(SHH) (192). Gomes et al. mostraram que a via de SHH é regulada positivamente em adultos 

CAC e é regulada negativamente em TAP (281). Ainda não há dados na literatura sobre a 

relação do ZNRF3 na via do SHH adrenal. Estudos funcionais poderão contribuir nesse campo, 

evidenciando se há ligação entre o gene ZNRF3 e o gene TP53, assim como se o gene ZNRF3 

possui funcão na via SHH. 

Qiu et al. demonstraram a regulação negativa da expressão da proteína ZNRF3 em linhas 

celulares de carcinoma papilífero de tireoide humano (195). Eles reportaram que a 

superexpressão de ZNRF3 inibe fortemente as capacidades migratórias e invasivas das células 

cancerosas (195). Yu et al. revelaram que a forte expressão de ZNRF3 teve associação com 

uma melhor sobrevida livre de doença e sobrevida global em uma coorte de carcinoma 
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colorretal (193). Mostramos que a baixa expressão de ZNRF3 impactou negativamente na 

análise de sobrevida global e SLR nesta coorte de CAC.  

O marcador de proliferação Ki67 é considerado um fator prognóstico em CAC localizado 

e é uma ferramenta importante para prever a recorrência após a ressecção cirúrgica completa 

(45). Alguns estudos documentaram a função do Ki67 como marcador de proliferação celular, 

agregando valor no cenário de CAC (53, 57, 282, 283). Categorizamos a leitura do marcador 

de proliferação Ki67 em grupos (<10%, ≧ 10% e <20%, ≧ 20%), conforme sugerido por 

Beuschlein et al. (45), e confirmamos a associação de Ki67 com a sobrevida global e SLR. Os 

níveis de expressão das proteínas ATRX e ZNRF3 não se mostraram associados ao marcador 

de proliferação Ki67. 

Como ATRX e ZNRF3 pertencem a vias sinalizadoras independentes, e foram considerados 

marcadores prognósticos nesta coorte para CAC, nós analisamos a associação de baixos valores 

de expressão de ambas as proteínas quanto a sobrevida global. Os baixos níveis de expressão 

combinados apresentaram um valor prognóstico negativo para esta coorte, mais relevante 

estatisticamente quando comparado ao estudo das expressões de forma isolada.  

Tumores com sinalização Wnt/β-catenina ativa devido a variantes patogênicas nos genes 

CTNNB1, ZNRF3 ou APC apresentam um prognóstico sombrio, de acordo com TCGA (231). 

TCGA relatou que a alta expressão de transcrito de ZNRF3 associou-se a uma baixa taxa de 

sobrevida na coorte de CAC (231), e pelo contrário, nós mostramos que uma baixa expressão 

da proteína ZNRF3 está ligada a uma baixa taxa de sobrevida global, e pior sobrevida livre de 

recorrência.  

Os níveis de proteína e transcrito são concordantes na maioria dos casos. A hipótese 

aventada para essa discordância, baseada na fisiologia já conhecida do ZNRF3, é que a 

expressão da proteína ZNRF3 pode ser mais dependente das atividade das proteínas R-

espondinas, por meio de mecanismos dependentes e independentes de LGR, refletindo sua 

atividade, do que da quantidade absoluta de seu transcrito.  

Pacientes classificados como risco baixo ou moderado para recorrência (ENSAT I ou II, 

apresentando ressecção microscopicamente completa e Ki67 ≦ 10%) (10) podem se beneficiar 

do uso desses novos marcadores prognóstico. A presença de baixos níveis de expressão proteica 

de ATRX e ZNRF3 pode orientar a conduta médica nesses pacientes para o tratamento precoce 

adjuvante, uma vez que esses marcadores prognósticos apresentaram associação com os 

desfechos.  

Em relação às variantes patogênicas germinativas do TP53, dois pacientes apresentaram 

variante p.R337H-TP53 (casos 51 e 58), e um paciente apresentou p.R273H-TP53 (caso 68) 
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(Anexo G). Os três casos apresentaram hipercortisolismo ao diagnóstico e tiveram desfecho 

fatal devido o CAC; entretanto, os casos apresentaram expressão variável de ATRX e expressão 

variável de ZNRF3. Ainda não está claro se uma associação entre a perda de expressão proteica 

do gene ATRX e as variantes patogênicas germinativas do TP53 existe e se poderia impactar a 

sobrevida global ou livre de recorrência na população adulta de CAC. No entanto, a associação 

entre os dois genes já foi publicada na coorte de tumor adrenocortical pediátrico e em outras 

coortes de doenças malignas, com valor prognósticos associado (110, 144, 151, 154, 284).  

A coorte referência para TAP de Pinto et al. não publicou dados referentes a expressão 

proteica, e não há estudos na literatura que tenham analisado a expressão proteica dos genes 

ATRX e ZNRF3 na população pediátrica para comparação. A coorte pediátrica submetida ao 

estudo imunohistoquimico compreendeu 47 casos de tumor adrenal pediátrico. E embora seja 

considerada uma amostra importante visto a rara incidência da doença, não alcançamos valor 

estatístico em nossas análises quanto a sobrevida. 

A expressão proteica de ATRX nos casos pediátricos teve relação com o escore de 

Wienecke e com o escore de Weiss. Os casos com fraca expressão de ATRX, apresentaram um 

escore de Wienecke com mediana de 2 com um intervalo de pontuação maior, de 0 a 6, enquanto 

que os casos com forte expressão apresentaram escore de Wieneke mediana de 1, com intervalo  

menor, pontuando de 0 a 2. A expressão proteica de ATRX também apresentou correlação 

negativa com o escore de Wieneke, o que significa que quanto maior a expressão de ATRX, 

menor é o escore de Wieneke pontuado. Embora sejam resultados estatisticos significantes, na 

prática clinica acaba não havendo relevância pela sobreposição de intervalos e aproximacão 

dos valores médios e medianos de referência. Pacientes que apresentam um escore de Wieneke 

abaixo de 2 pontos tendem a apresentar um comportamento tumoral benigno (88). Martins-

Filho demonstrou em sua coorte que um escore de Wieneke maior impactou na sobrevida global 

e sobrevida livre de doença em sua coorte com TAP (46). Outras coortes de TAP também 

validaram esse escore (74, 79, 83, 252, 253).  

O escore de Weiss é classicamento usado para diagnosticar CAC em adultos, e sua 

utilização em cortes pediátricas é pouco usado devido a inconsistência nos achados 

histopatológicos com o comportamento tumoral, diferente do que ocorre no grupo adulto. 

Entretanto, Martins-Filho et al. demonstraram que o escore de Weiss maior ou igual a 5 foi 

capaz de predizer comportamento tumoral maligno numa coorte de 44 pacientes pediátricos 

(46). Em nossa coorte demonstramos que a forte expressão de ATRX teve associação com um 

escore de Weiss menor (mediana 2,5 pontos) e a fraca expressão associou-se com um escore de 
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Weiss maior (mediana de 5 pontos). Corrobora com esse resultado o fato da expressão de 

ATRX, como variável contínua, apresentar correlação negativa com o escore de Weiss.  

O marcador de proliferação Ki67 apresenta alta acurácia para predizer comportamente 

tumoral do TAP, apresentando um valor na leitura menor (mediana de 7%) em casos com 

comportamento benigno. Martins-Filho et al. demonstraram que uma leitura <10% do Ki67 foi 

capaz de excluir casos de TAP com comportamento maligno, assim como demonstrou a relação 

entre Ki67 maior ou igual a 15% e uma pior sobrevida global e sobrevida livre de doença. Em 

nossa coorte, a forte expressão de ATRX apresentou associação com uma menor pontuação na 

leitura de Ki67, média de 2,5%, com mediana de 2,5 % (intervalo 0-5), enquanto que os casos 

com baixa expressão apresentaram Ki67 média de 16,5%, com mediana de 10% (intervalo 0-

50%). Os dados registrados evidenciam uma potencial associação entre a expressão de ATRX 

e marcadores prognósticos na coorte pediátrica. Contudo, estudos maiores devem confirmar 

essas associações e função prognóstica do gene ATRX em crianças.  

A expressão proteica do ZNRF3 não correlação com a variáveis estudadas nessa coorte 

pediátrica com TAP. 

O conhecimento da biologia tumoral é um passo importante na individualizaçao do 

acompanhamento médico, permitindo a concepção de melhores abordagens clínicas e 

tratamentos direcionados. Este estudo aproximou os estudos pan-genômicos da prática clínica 

com uma ferramenta de fácil acesso, expressão proteíca dos genes ATRX e ZNRF3 por 

imunohistoquimica, para refinar o prognóstico em pacientes adultos com CAC. Essa mesma 

ferramenta se mostrou promissora em pacientes pediátricos pelas correlações com fatores 

prognósticos já estabelecidos, entretanto estes dados devem ser validados em outras coortes.   
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6.1.Conclusões 

 

• Nas coortes adulta e pediátrica, com CAC e TAP respectivamente, demonstramos 

alterações no número de cópias dos genes ATRX e ZNRF3, em sua grande maioria 

devido a deleções. 

• A expressão dos genes ATRX e ZNRF3 não se correlacionou com parâmetros clínicos, 

hormonais e moleculares em ambas as coortes, adulta e pediátrica.  

• A baixa expressão proteica, de ATRX e ZNRF3, apresentou valor prognóstico na coorte 

adulta com CAC, com impacto negativo na sobrevida global e sobrevida livre de 

recorrência. 

• A expressão proteica de ATRX é uma ferramenta promissora como fator prognóstico 

para pacientes pediátricos com TAP, apresentando correlação com fatores prognósticos 

previamente estabelecidos em coortes com TAP.  
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Apêndice A. Fluxograma para avaliação e tratamento do CAC 
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Apêndice B. Fluxograma para avaliação e tratamento do TAP 
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Apêndice C. Termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento livre 

e esclarecido utilizados nesse estudo 

 

 

 
             HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 
HCFMUSP 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 1 

 
 

Título da Pesquisa: 
“Análise dos genes ATRX e ZNRF3 como Fator Prognóstico do 

Carcinoma Adrenocortical” 
 
Pesquisador responsável: Dra. Maria Candida Barisson Villares Fragoso  
Pesquisador executante: Vânia Balderrama Brondani (aluna de Doutorado Direto / 
HCFMUSP) 
Departamento/Instituto: Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Departamento 
de Clínica Geral, da Divisão de Clínica Médica I do Instituto Central – ICHC  

 
 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa. Leia este termo de 
consentimento livre e esclarecido. Sua decisão em participar deste estudo é voluntária 
sendo garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
você poderá deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na Instituição.  

O tumor do córtex suprarrenal (tumor adrenocortical) é um tumor raro da 
glândula suprarrenal que pode ser causado por alterações genéticas, como a já 
conhecida mutação no gene TP53. Estudos recentes demonstraram a existência de novos 
genes envolvidos no desenvolvimento desses tumores, e entre eles estão o ATRX e o 
ZNRF3. Essa pesquisa irá estudar a presença de mutação nos genes ATRX e 
ZNRF3 em pacientes adultos e pediátricos que apresentam tumor do córtex da 
suprarrenal.  

Para estudar a presença destas mutações há necessidade de coleta de sangue para 
análise de material genético e dos tumores já operados. O sangue será coletado 
inicialmente, através de uma punção venosa com agulha. Dele e do tecido tumoral, que 
está conservado em bloco de parafina no arquivo da patologia deste Hospital ou 
armazenado em nitrogênio líquido no LIM42, serão extraídos o material genético para 
pesquisar as possíveis mutações relacionadas a esses dois genes (ATRX e ZNRF3).  
 O desconforto que pode vir a sentir é a picada da agulha em seu braço para a 
retirada do sangue. Os riscos desse procedimento são pequenos, como a formação de 
hematomas ou pequeno sangramento local. 

Os benefícios que você poderá ter é a informação sobre o envolvimento desses 
genes com o desenvolvimento do seu tumor, e assim programar os exames de 
rastreamento mais precocemente.  

 O material biológico (sangue) obtido para esta pesquisa será armazenado de 
acordo com a resolução 441/2011 no Laboratório de Hormônios e Genética Molecular 
(LIM42), no 2º andar do Prédio dos Ambulatórios (PAMB) do Hospital das Clínicas. O 
pesquisador tem o compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa. Toda pesquisa só é realizada com aprovação do sistema CEP – CONEP, 
que são os órgãos que fiscalizam a ética em pesquisa no Hospital das Clínicas da 
FMUSP.  
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 
HCFMUSP 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não 
sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Você não terá despesas pessoais 
para participar do estudo incluindo exames e consultas. Também não há compensação 
financeira relacionada à sua participação. 

Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Dra Maria Candida 
Barisson Villares Fragoso CRM 67.970 (Médica Endocrinologista, Chefe da Unidade 
de Suprarrenal – Matrícula: 48169) e o executante será a aluna de Doutorado Direto da 
Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da USP: Vânia Balderrama Brondani 
CRM 179.575, que poderão ser encontradas no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar 155, 5º andar, bloco 4B do PAMB, tel: 26613358.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 
– 5º andar – tel: 2661-7585 – E-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 

Qualquer informação coletada é estritamente confidencial. Seu nome nunca será 
revelado nos relatórios do estudo e sua identidade não será comunicada a terceiros, 
podendo ser fornecido apenas aos médicos envolvidos nesta pesquisa. Os dados obtidos 
na pesquisa poderão ser utilizados para futuras publicações, respeitando-se a 
confidencialidade de cada paciente. 
 
 
Fui suficientemente informado a respeito do estudo ““Análise dos genes ATRX e 
ZNRF3 como Fator Prognóstico do Carcinoma Adrenocortical”. Eu discuti as 
informações acima com os Pesquisadores Responsáveis Dra. Maria Candida Barisson 
Villares Fragoso e/ou Dra. Vânia Balderrama Brondani sobre a minha decisão em 
participar nesse estudo.  
Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e 
riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este 
termo de consentimento e recebo um via rubricada pelo pesquisador. 
 
____/____/____ 
Data 
 
______________________________________ 
Nome do paciente/RG 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do paciente ou responsável legal  
 
_____________________________________________ 
Testemunha: Nome/RG 
 
_____________________________________________ 
Pesquisador Executante: Vânia Balderrama Brondani 
 
_____________________________________________ 
Pesquisador Responsável: Maria Candida Barisson Villares Fragoso 
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1. NOME: .:.....................................................................................................................................  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ............................................................................................................. Nº ................ 
Complemento................. BAIRRO: ........................................... CIDADE.....................................  
CEP:.........................................  
TELEFONE: (............) ......................................................................  
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL:........................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ....................................... SEXO: M □ F □  
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......  
ENDEREÇO ............................................................................................................. Nº ................ 
Complemento................. BAIRRO: ........................................... CIDADE.....................................  
CEP:.........................................  
TELEFONE: (............) ......................................................................  
 
 
 
Se houver etiqueta de identificação, colar aqui: 
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Título da Pesquisa: 
“Análise dos genes ATRX e ZNRF3 como Fator Prognóstico do 

Carcinoma Adrenocortical” 
 
Pesquisador responsável: Dra. Maria Candida Barisson Villares Fragoso  
Pesquisador executante: Vânia Balderrama Brondani (aluna de Doutorado Direto / 
HCFMUSP) 
Departamento/Instituto: Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Departamento 
de Clínica Geral, da Divisão de Clínica Médica I do Instituto Central – ICHC  
 

Seu (sua) filho(a) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa. Leia este 
termo de consentimento livre e esclarecido. A decisão em participar deste estudo é 
voluntária sendo garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 
momento e vocês poderão deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 
continuidade do tratamento na Instituição.  

O tumor do córtex suprarrenal (tumor adrenocortical) é um tumor raro da 
glândula suprarrenal que pode ser causado por alterações genéticas, como a já 
conhecida mutação no gene TP53. Estudos recentes demonstraram a existência de novos 
genes envolvidos no desenvolvimento desses tumores, e entre eles estão o ATRX e o 
ZNRF3. Essa pesquisa irá estudar a presença de mutação nos genes ATRX e 
ZNRF3 em pacientes adultos e pediátricos que apresentam tumor do córtex da 
suprarrenal.  

Para estudar a presença destas mutações há necessidade de coleta de sangue para 
análise de material genético e dos tumores já operados. O sangue será coletado 
inicialmente, através de uma punção venosa com agulha. Dele e do tecido tumoral, que 
está conservado em bloco de parafina no arquivo da patologia deste Hospital ou 
armazenado em nitrogênio líquido no LIM42, serão extraídos o material genético para 
pesquisar as possíveis mutações relacionadas a esses dois genes (ATRX e ZNRF3).  
 O desconforto que o paciente pode vir a sentir é a picada da agulha em seu braço 
para a retirada do sangue. Os riscos desse procedimento são pequenos, como a formação 
de hematomas ou pequeno sangramento local. 

Os benefícios que vocês poderão ter é a informação sobre o envolvimento desses 
genes com o desenvolvimento do tumor, e assim programar os exames de rastreamento 
mais precocemente.  

 O material biológico (sangue) obtido para esta pesquisa será armazenado de 
acordo com a resolução 441/2011 no Laboratório de Hormônios e Genética Molecular 
(LIM42), no 2º andar do Prédio dos Ambulatórios (PAMB) do Hospital das Clínicas. O 
pesquisador tem o compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa. Toda pesquisa só é realizada com aprovação do sistema CEP – CONEP, 
que são os órgãos que fiscalizam a ética em pesquisa no Hospital das Clínicas da 
FMUSP.  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não 
sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Vocês não terão despesas pessoais 
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para participar do estudo incluindo exames e consultas. Também não há compensação 
financeira relacionada à participação. 

Vocês terão acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Dra. Maria Candida 
Barisson Villares Fragoso CRM 67.970 (Médica Endocrinologista, Chefe da Unidade 
de Suprarrenal – Matrícula: 48169) e o executante será a aluna de Doutorado Direto da 
Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da USP: Vânia Balderrama Brondani 
CRM 179.575, que poderão ser encontradas no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar 155, 5º andar, bloco 4B do PAMB, tel: 26613358.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 
– 5º andar – tel: 2661-7585 – E-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 

Qualquer informação coletada é estritamente confidencial. Os nomes nunca 
serão revelados nos relatórios do estudo e a identidade não será comunicada a terceiros, 
podendo serem fornecidos apenas aos médicos envolvidos nesta pesquisa. Os dados 
obtidos na pesquisa poderão ser utilizados para futuras publicações, respeitando-se a 
confidencialidade de cada paciente. 
 
Fui suficientemente informado a respeito do estudo ““Análise dos genes ATRX e 
ZNRF3 como Fator Prognóstico do Carcinoma Adrenocortical”. Eu discuti as 
informações acima com os Pesquisadores Responsáveis Dra. Maria Candida Barisson 
Villares Fragoso e/ou Dra. Vânia Balderrama Brondani sobre a decisão em 
participar nesse estudo.  
Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e 
riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este 
termo de consentimento e recebo um via rubricada pelo pesquisador. 
 
____/____/____ 
Data 
 
______________________________________ 
Nome do paciente/RG 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do paciente ou responsável legal  
 
_____________________________________________ 
Testemunha: Nome/RG 
 
_____________________________________________ 
Pesquisador Executante: Vânia Balderrama Brondani 
 
_____________________________________________ 
Pesquisador Responsável: Maria Candida Barisson Villares Fragoso 
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Título da Pesquisa: 
“Análise dos genes ATRX e ZNRF3 como Fator Prognóstico do 

Carcinoma Adrenocortical” 
 
Pesquisador responsável: Dra. Maria Candida Barisson Villares Fragoso  
Pesquisador executante: Vânia Balderrama Brondani (aluna de Doutorado Direto / 
HCFMUSP) 
Departamento/Instituto: Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Departamento 
de Clínica Geral, da Divisão de Clínica Médica I do Instituto Central – ICHC  
 
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) 
DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL  
 
1. NOME: .:.....................................................................................................................................  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ............................................................................................................. Nº ................ 
Complemento................. BAIRRO: ........................................... CIDADE.....................................  
CEP:.........................................  
TELEFONE: (............) ......................................................................  
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL:........................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ....................................... SEXO: M □ F □  
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......  
ENDEREÇO ............................................................................................................. Nº ................ 
Complemento................. BAIRRO: ........................................... CIDADE.....................................  
CEP:.........................................  
TELEFONE: (............) ......................................................................  
 
 
 
Se houver etiqueta de identificação, colar aqui: 
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Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Análise dos genes 
ATRX e ZNRF3 como Fator Prognóstico do Carcinoma Adrenocortical” coordenada 
pela professora Dra. Maria Candida Barisson Villares Fragoso CRM 67.970 e 
executada pela aluna de Doutorado Vânia Balderrama Brondani CRM 179.575, que 
poderão ser encontradas no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 155, 5º andar, 
bloco 4B do PAMB, tel: 26613358.  
 Seus pais/responsáveis permitiram que você participe.  

Queremos saber um pouco mais sobre o tumor da glândula suprarrenal. Os 
novos estudos mostraram que há alterações no DNA (carga genética) do tumor que 
fazem mudar o seu comportamento. Há uma alteração, que já conhecemos, no local 
TP53 do DNA e estudos recentes demonstraram a existência de novas alterações, nos 
locais: ATRX e ZNRF3. Essa pesquisa irá estudar a presença dessas alterações no 
DNA dos tumores em pacientes adultos, adolescntes e crinaças.  

A pesquisa será feita no Hospital das Clinicas. Para nosso estudo precisamos 
coletar sangue dos pacientes para análise do seu DNA e dos tumores já operados. O 
sangue será coletado, através de uma punção venosa com agulha. O desconforto que 
você pode vir a sentir é a picada da agulha em seu braço para a retirada do sangue. Os 
riscos da coleta do sangue são pequenos, como a formação de um roxo na pele ou uma 
pequena saída de sangue no local, que cicatriza rápido. Caso aconteça algo errado, ou se 
você tiver dúvidas, você pode nos procurar pelos telefones que estão no começo do 
texto. As coisas boas que podem acontecer com essa pesquisa é aprendermos mais sobre 
esse raro tumor, e podermos no futuro oferecer novos tratamentos e cuidados para os 
pacientes.  
 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá 
nenhum problema se desistir, ou não quiser participar.  
  
 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 
pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Qualquer 
informação coletada é segredo. Seu nome nunca será revelado nos relatórios do estudo e 
sua identidade não será comunicada a pessoas estranhas, podendo apenas ser fornecida 
aos médicos envolvidos nesta pesquisa.  
 Os dados obtidos na pesquisa poderão ser utilizados para futuras publicações, 
para podermos ensinar outros médicos sobre o tumor, mas sem identificar as pessoas 
que participaram.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 
– 5º andar – tel: 2661-7585 – E-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 
 
============================================================== 
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ASSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Análise 
dos genes ATRX e ZNRF3 como Fator Prognóstico do Carcinoma Adrenocortical” 
 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  
 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 
dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  
 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 
responsáveis.  
 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 
pesquisa.  
 
 
 

São Paulo, ____de ___________de ____. 
  

 

______________________________________ 
Nome do menor/RG 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do menor  
 
_____________________________________________ 
Testemunha: Nome/RG 
 
_____________________________________________ 
Pesquisador Executante: Vânia Balderrama Brondani 
 
_____________________________________________ 
Pesquisador Responsável: Maria Candida Barisson Villares Fragoso 
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Apêndice D. Desenho esquemático da coorte total de tumores de CAC e TAP 
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Apêndice E. Análise dos genes ATRX e ZNRF3 usando MLPA 
 

Análise do gene ATRX usando MLPA - amostra estudada da coorte adulta. 
Paciente masculino, #10, apresentando número de cópias normal no gene ATRX (0.8<DQ<1.2). 

 

 
 
 
 
 
 

Sample report: 50

Sample type: Sample | Project: ATRX | Experiment: ATRX1_jan2019 | Dye: 6-FAM | Performed by: Admin
Machine: ABI-3130XL | Report date: 21/02/2019 | Run date: 21/02/2019 | Software Version: v.140721.1958 | Normal range: 0a7 - 1a3

Authorization
Date

MLPA probe mix: P013-ATRX
Lot number: A2-1114
Sheet date: 05/12/2017 11:50:42
Control fragments: CF-003-[brown] QDX2 (A2-0
Analysis method: Block SSC: On
Used metric: Peak height

Reference Samples: 39 | 40 | 41

Nr of test probes: 46/46
Nr of ref probes 9/9
DNA concentration: OK
DNA denaturation OK
Expected gender: Male
Residual primer % OK 8%

FRSS: OK 100%
FRMS: OK 100%
PSLP: OK -14%
RSQ: OK
RPQ: OK
CAS: OK 100%

D [nt]

392

Gene-Exon

ATRX-35

Chr.band

Xq21.1

hg18 loc.

X-076,647410
436 ATRX-35 Xq21.1 X-076,650161
471 ATRX-34 Xq21.1 X-076,662928
207 ATRX-33 Xq21.1 X-076,663521
142 ATRX-32 Xq21.1 X-076,664443
244 ATRX-31 Xq21.1 X-076,665469
312 ATRX-30 Xq21.1 X-076,699666
185 ATRX-29 Xq21.1 X-076,700803
154 ATRX-28 Xq21.1 X-076,716366
454 ATRX-27 Xq21.1 X-076,731973
418 ATRX-26 Xq21.1 X-076,735871
238 ATRX-25 Xq21.1 X-076,741577
346 ATRX-24 Xq21.1 X-076,741833
226 ATRX-23 Xq21.1 X-076,742585
196 ATRX-22 Xq21.1 X-076,758702
269 ATRX-21 Xq21.1 X-076,760931
202 ATRX-20 Xq21.1 X-076,762515
301 ATRX-19 Xq21.1 X-076,775446
263 ATRX-18 Xq21.1 X-076,775688
445 ATRX-17 Xq21.1 X-076,776713
275 ATRX-16 Xq21.1 X-076,778117
372 ATRX-15 Xq21.1 X-076,794342
409 ATRX-14 Xq21.1 X-076,796324
319 ATRX-13 Xq21.1 X-076,798712
232 ATRX-12 Xq21.1 X-076,805644
355 ATRX-11 Xq21.1 X-076,806788
256 ATRX-10 Xq21.1 X-076,818354
214 ATRX-9 Xq21.1 X-076,823865
283 ATRX-9 Xq21.1 X-076,826528
171 ATRX-8 Xq21.1 X-076,827110
250 ATRX-7 Xq21.1 X-076,831004
178 ATRX-6 Xq21.1 X-076,835982
481 ATRX-5 Xq21.1 X-076,838709
328 ATRX-4 Xq21.1 X-076,839742
401 ATRX-3 Xq21.1 X-076,840582
364 ATRX-2 Xq21.1 X-076,859289
135 ATRX-1 Xq21.1 X-076,928192
383 Referencea Xp22.13 X-018,547898
220 Referencea Xp21.1 X-032,215616
160 Referencea Xp11.4 X-041,299793
427 Referencea Xp11.23 X-046,621896
490 Referencea Xp11.22 X-053,471966
190 Referencea Xq12 X-066,858434
337 Referencea Xq22.1 X-100,513256
130 Referencea Xq23 X-115,218140
148 Referencea Xq25 X-123,332987
Median value all probe values: 

Height

1951

Area

19811

Ratio
H

1a04

Stdev

0,05

[REF]

=

[Sam]

=

Width

77

d[nt]

0,0
1367 14947 1a02 0,05 = = 81 0,0
1463 17006 1a06 0,05 = = 82 0,0
1689 16230 1a08 0,07 = = 73 0,1
2003 18243 1a09 0,06 = = 59 0,0
1832 17344 1a06 0,05 = = 73 0,1
1930 19578 1a05 0,05 = = 87 0,0
1884 17011 1a06 0,04 = = 62 0,1
1846 16008 0a94 0,04 = = 59 0,0
1179 13567 0a94 0,04 = = 79 0,0
1323 14229 1a12 0,05 aa = 76 0,0
1996 18809 1a03 0,04 = = 68 0,0
1509 15990 1a07 0,05 = = 84 0,0
2035 18991 1a05 0,05 = = 73 0,0
2017 18421 1a08 0,05 = = 63 0,1
1949 19646 1a07 0,05 = = 81 0,0
1935 17701 1a06 0,04 = = 66 0,1
1810 17921 1a07 0,05 = = 70 0,0
1596 15489 1a1 0,05 = = 62 0,1
1286 14983 0a99 0,04 = = 96 0,0
1792 17759 1a05 0,05 = = 71 0,0
1565 16953 0a99 0,05 = = 83 -0,1
1696 17847 1a02 0,05 = = 79 0,0
1836 18687 1a12 0,05 = = 95 0,0
1720 15581 0a97 0,04 = = 63 0,1
999 10893 0a93 0,04 = = 72 0,0
1856 17488 1a04 0,04 = = 63 0,1
2005 17725 1a03 0,04 = = 67 0,1
1828 18760 1a06 0,05 = = 85 0,0
1870 16956 1a02 0,06 = = 67 0,0
1987 20406 1a02 0,05 = = 78 0,1
1941 18462 1a02 0,05 = = 74 0,1
820 9362 0a94 0,04 = = 64 0,0
1767 19421 1a02 0,04 = = 101 0,0
1818 19690 1a09 0,05 = = 91 0,0
1654 18244 1a04 0,05 = = 95 0,0
1962 17168 1a05 0,05 = = 63 0,0
1647 16906 1a08 0,05 = = 89 0,0
1974 18153 1 0,04 = = 60 0,0
1786 16111 1 0,04 = = 77 0,0
1669 18684 0a96 0,04 = = 85 0,0
1370 15820 0a97 0,04 = = 89 0,0
1785 15898 1 0,04 = = 58 0,0
1740 17315 1a16 0,08 = = 81 0,1
1888 15895 1a03 0,06 = = 65 0,0
2169 18249 1a12 0,05 = = 53 0,0
1814 17416 1a04 0a05 73a5 0a02

1Normal range: 0,7 - 1,3 Essential information on the use of this product is present in the product description which is available on http://www.mlpa.com. For questions, mailto:info@mlpa.com.
MRC-Holland does not and cannot warrant the performance or results you may obtain by using the software. In no event will MRC-Holland be liable for any damages, claims or costs whatsoever 
or any consequential, indirect, incidental, damages, or any lost profits or lost savings, even if an MRC-Holland representative has been advised of the possibility of such loss, damages, claims or costs.
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Sample type: Sample | Project: ATRX | Experiment: ATRX1_jan2019 | Dye: 6-FAM | Performed by: Admin
Machine: ABI-3130XL | Report date: 21/02/2019 | Run date: 21/02/2019 | Software Version: v.140721.1958 | Normal range: 0a7 - 1a3

Authorization
Date

MLPA probe mix: P013-ATRX
Lot number: A2-1114
Sheet date: 05/12/2017 11:50:42
Control fragments: CF-003-[brown] QDX2 (A2-0
Analysis method: Block SSC: On
Used metric: Peak height

Reference Samples: 39 | 40 | 41

Nr of test probes: 46/46
Nr of ref probes 9/9
DNA concentration: OK
DNA denaturation OK
Expected gender: Male
Residual primer % OK 8%

FRSS: OK 100%
FRMS: OK 100%
PSLP: OK -14%
RSQ: OK
RPQ: OK
CAS: OK 100%

D [nt]

392

Gene-Exon

ATRX-35

Chr.band

Xq21.1

hg18 loc.

X-076,647410
436 ATRX-35 Xq21.1 X-076,650161
471 ATRX-34 Xq21.1 X-076,662928
207 ATRX-33 Xq21.1 X-076,663521
142 ATRX-32 Xq21.1 X-076,664443
244 ATRX-31 Xq21.1 X-076,665469
312 ATRX-30 Xq21.1 X-076,699666
185 ATRX-29 Xq21.1 X-076,700803
154 ATRX-28 Xq21.1 X-076,716366
454 ATRX-27 Xq21.1 X-076,731973
418 ATRX-26 Xq21.1 X-076,735871
238 ATRX-25 Xq21.1 X-076,741577
346 ATRX-24 Xq21.1 X-076,741833
226 ATRX-23 Xq21.1 X-076,742585
196 ATRX-22 Xq21.1 X-076,758702
269 ATRX-21 Xq21.1 X-076,760931
202 ATRX-20 Xq21.1 X-076,762515
301 ATRX-19 Xq21.1 X-076,775446
263 ATRX-18 Xq21.1 X-076,775688
445 ATRX-17 Xq21.1 X-076,776713
275 ATRX-16 Xq21.1 X-076,778117
372 ATRX-15 Xq21.1 X-076,794342
409 ATRX-14 Xq21.1 X-076,796324
319 ATRX-13 Xq21.1 X-076,798712
232 ATRX-12 Xq21.1 X-076,805644
355 ATRX-11 Xq21.1 X-076,806788
256 ATRX-10 Xq21.1 X-076,818354
214 ATRX-9 Xq21.1 X-076,823865
283 ATRX-9 Xq21.1 X-076,826528
171 ATRX-8 Xq21.1 X-076,827110
250 ATRX-7 Xq21.1 X-076,831004
178 ATRX-6 Xq21.1 X-076,835982
481 ATRX-5 Xq21.1 X-076,838709
328 ATRX-4 Xq21.1 X-076,839742
401 ATRX-3 Xq21.1 X-076,840582
364 ATRX-2 Xq21.1 X-076,859289
135 ATRX-1 Xq21.1 X-076,928192
383 Referencea Xp22.13 X-018,547898
220 Referencea Xp21.1 X-032,215616
160 Referencea Xp11.4 X-041,299793
427 Referencea Xp11.23 X-046,621896
490 Referencea Xp11.22 X-053,471966
190 Referencea Xq12 X-066,858434
337 Referencea Xq22.1 X-100,513256
130 Referencea Xq23 X-115,218140
148 Referencea Xq25 X-123,332987
Median value all probe values: 

Height

1951

Area

19811

Ratio
H

1a04

Stdev

0,05

[REF]

=

[Sam]

=

Width

77

d[nt]

0,0
1367 14947 1a02 0,05 = = 81 0,0
1463 17006 1a06 0,05 = = 82 0,0
1689 16230 1a08 0,07 = = 73 0,1
2003 18243 1a09 0,06 = = 59 0,0
1832 17344 1a06 0,05 = = 73 0,1
1930 19578 1a05 0,05 = = 87 0,0
1884 17011 1a06 0,04 = = 62 0,1
1846 16008 0a94 0,04 = = 59 0,0
1179 13567 0a94 0,04 = = 79 0,0
1323 14229 1a12 0,05 aa = 76 0,0
1996 18809 1a03 0,04 = = 68 0,0
1509 15990 1a07 0,05 = = 84 0,0
2035 18991 1a05 0,05 = = 73 0,0
2017 18421 1a08 0,05 = = 63 0,1
1949 19646 1a07 0,05 = = 81 0,0
1935 17701 1a06 0,04 = = 66 0,1
1810 17921 1a07 0,05 = = 70 0,0
1596 15489 1a1 0,05 = = 62 0,1
1286 14983 0a99 0,04 = = 96 0,0
1792 17759 1a05 0,05 = = 71 0,0
1565 16953 0a99 0,05 = = 83 -0,1
1696 17847 1a02 0,05 = = 79 0,0
1836 18687 1a12 0,05 = = 95 0,0
1720 15581 0a97 0,04 = = 63 0,1
999 10893 0a93 0,04 = = 72 0,0
1856 17488 1a04 0,04 = = 63 0,1
2005 17725 1a03 0,04 = = 67 0,1
1828 18760 1a06 0,05 = = 85 0,0
1870 16956 1a02 0,06 = = 67 0,0
1987 20406 1a02 0,05 = = 78 0,1
1941 18462 1a02 0,05 = = 74 0,1
820 9362 0a94 0,04 = = 64 0,0
1767 19421 1a02 0,04 = = 101 0,0
1818 19690 1a09 0,05 = = 91 0,0
1654 18244 1a04 0,05 = = 95 0,0
1962 17168 1a05 0,05 = = 63 0,0
1647 16906 1a08 0,05 = = 89 0,0
1974 18153 1 0,04 = = 60 0,0
1786 16111 1 0,04 = = 77 0,0
1669 18684 0a96 0,04 = = 85 0,0
1370 15820 0a97 0,04 = = 89 0,0
1785 15898 1 0,04 = = 58 0,0
1740 17315 1a16 0,08 = = 81 0,1
1888 15895 1a03 0,06 = = 65 0,0
2169 18249 1a12 0,05 = = 53 0,0
1814 17416 1a04 0a05 73a5 0a02

1Normal range: 0,7 - 1,3 Essential information on the use of this product is present in the product description which is available on http://www.mlpa.com. For questions, mailto:info@mlpa.com.
MRC-Holland does not and cannot warrant the performance or results you may obtain by using the software. In no event will MRC-Holland be liable for any damages, claims or costs whatsoever 
or any consequential, indirect, incidental, damages, or any lost profits or lost savings, even if an MRC-Holland representative has been advised of the possibility of such loss, damages, claims or costs.

1 / 1



 

110 

Análise do gene ATRX usando MLPA - controle positivo. 
Paciente masculino, controle positivo, apresentando deleção no gene ATRX (DQ=0). 

 

 
 

 

 

 

Sample report: ATRX-030718-2uL ctrPos13464
Sample type: PositiveReference | Project: ATRX | Experiment: MLPA_julho2018 | Dye: 6-FAM | Performed by: Admin
Machine: ABI-3130XL | Report date: 17/07/2018 | Run date: 17/07/2018 | Software Version: v.140721.1958 | Normal range: 0a7 - 1a3

Authorization
Date

MLPA probe mix: P013-ATRX
Lot number: A2-1114
Sheet date: 05/12/2017 11:50:42
Control fragments: CF-003-[brown] QDX2 (A2-0
Analysis method: Block SSC: On
Used metric: Peak height

Reference Samples: ATRX-030718-2uL ctr1807 | ATRX-030718-2uL ctr4651 | ATRX-030718-2uL ctr3795

Nr of test probes: 46/46
Nr of ref probes 9/9
DNA concentration: OK
DNA denaturation OK
Expected gender: Male
Residual primer % OK 10%

FRSS: OK 100%
FRMS: OK? 85%
PSLP: Bad 130%
RSQ: OK
RPQ: OK
CAS: OK 90%

D [nt]
392

Gene-Exon
ATRX-35

Chr.band
Xq21.1

hg18 loc.
X-076,647410

436 ATRX-35 Xq21.1 X-076,650161
471 ATRX-34 Xq21.1 X-076,662928
207 ATRX-33 Xq21.1 X-076,663521
142 ATRX-32 Xq21.1 X-076,664443
244 ATRX-31 Xq21.1 X-076,665469
312 ATRX-30 Xq21.1 X-076,699666
185 ATRX-29 Xq21.1 X-076,700803
154 ATRX-28 Xq21.1 X-076,716366
454 ATRX-27 Xq21.1 X-076,731973
418 ATRX-26 Xq21.1 X-076,735871
238 ATRX-25 Xq21.1 X-076,741577
346 ATRX-24 Xq21.1 X-076,741833
226 ATRX-23 Xq21.1 X-076,742585
196 ATRX-22 Xq21.1 X-076,758702
269 ATRX-21 Xq21.1 X-076,760931
202 ATRX-20 Xq21.1 X-076,762515
301 ATRX-19 Xq21.1 X-076,775446
263 ATRX-18 Xq21.1 X-076,775688
445 ATRX-17 Xq21.1 X-076,776713
275 ATRX-16 Xq21.1 X-076,778117
372 ATRX-15 Xq21.1 X-076,794342
409 ATRX-14 Xq21.1 X-076,796324
319 ATRX-13 Xq21.1 X-076,798712
232 ATRX-12 Xq21.1 X-076,805644
355 ATRX-11 Xq21.1 X-076,806788
256 ATRX-10 Xq21.1 X-076,818354
214 ATRX-9 Xq21.1 X-076,823865
283 ATRX-9 Xq21.1 X-076,826528
171 ATRX-8 Xq21.1 X-076,827110
250 ATRX-7 Xq21.1 X-076,831004
178 ATRX-6 Xq21.1 X-076,835982
481 ATRX-5 Xq21.1 X-076,838709
328 ATRX-4 Xq21.1 X-076,839742
401 ATRX-3 Xq21.1 X-076,840582
364 ATRX-2 Xq21.1 X-076,859289
135 ATRX-1 Xq21.1 X-076,928192
383 Referencea Xp22.13 X-018,547898
220 Referencea Xp21.1 X-032,215616
160 Referencea Xp11.4 X-041,299793
427 Referencea Xp11.23 X-046,621896
490 Referencea Xp11.22 X-053,471966
190 Referencea Xq12 X-066,858434
337 Referencea Xq22.1 X-100,513256
130 Referencea Xq23 X-115,218140
148 Referencea Xq25 X-123,332987

Median value all probe values: 

Height
5286

Area
43105

Ratio
H

0a96

Stdev
0,07

[REF]
=

[Sam]
=

Width
61

d[nt]
0,1

4225 37508 1a02 0,07 = = 64 0,0
4490 39967 0a98 0,07 = = 59 0,0
4855 31100 1a06 0,07 = = 40 0,0
4713 32218 0a91 0,07 = = 47 0,0
5279 34828 1a02 0,08 = = 24 0,0
626 5159 0,11 0,01 <<a <<a 57 0,0
517 3608 0,1 0,01 <<a <<a 42 0,0
536 3351 0,1 0,01 <<a <<a 22 0,0
370 3149 0,1 0,01 <<a <<a 39 -0,1
421 3596 0,11 0,01 <<a <<a 43 0,0
604 4520 0,11 0,01 <<a <<a 48 0,0
524 3886 0,11 0,01 <<a <<a 27 0,0
621 4057 0,11 0,01 <<a <<a 26 0,0
578 4071 0,12 0,01 <<a <<a 33 0,0
607 4567 0,11 0,01 <<a <<a 48 0,0
488 3625 0,09 0,01 <<a <<a 42 0,0
571 4332 0,11 0,01 <<a <<a 50 0,0
415 2964 0,1 0,01 <<a <<a 27 0,0
397 3280 0,11 0,01 <<a <<a 31 -0,1
580 4188 0,11 0,01 <<a <<a 32 0,0
529 4596 0,1 0,01 <<a <<a 40 0,0
559 4478 0,1 0,01 <<a <<a 33 0,0
570 4238 0,12 0,01 <<a <<a 35 0,0
526 3927 0,1 0,01 <<a <<a 50 0,0
348 3021 0,1 0,01 <<a <<a 44 0,0
571 3804 0,11 0,01 <<a <<a 34 0,0
583 3851 0,11 0,01 <<a <<a 31 0,0
564 4180 0,11 0,01 <<a <<a 28 0,0
500 3375 0,1 0,01 <<a <<a 36 0,0
567 3900 0,11 0,01 <<a <<a 25 0,0
569 3748 0,1 0,01 <<a <<a 38 0,0
265 2495 0,1 0,01 <<a <<a 41 -0,1
567 4805 0,1 0,01 <<a <<a 56 0,0
532 4047 0,1 0,01 <<a <<a 28 0,0
556 4387 0,11 0,01 <<a <<a 35 0,0
5126 35376 1a03 0,07 = = 69 0,0
7663 64085 1,71 0,13 >>a >>a 52 -0,1
4881 34984 0a93 0,05 = = 59 0,0
4661 31177 0a96 0,06 = = 53 0,0
5235 44666 1a04 0,06 = = 55 0,0
3978 38040 0a97 0,07 = = 53 -0,1
4382 29658 0a94 0,05 = = 60 0,0
5497 41023 1a13 0,07 = = 58 0,0
4982 32027 0a96 0,08 = = 52 0,0
5460 35109 1a03 0,06 = = 46 0,0

574 4360 0,11a 0,01 42 0,01

1Normal range: 0,7 - 1,3 Essential information on the use of this product is present in the product description which is available on http://www.mlpa.com. For questions, mailto:info@mlpa.com.
MRC-Holland does not and cannot warrant the performance or results you may obtain by using the software. In no event will MRC-Holland be liable for any damages, claims or costs whatsoever 
or any consequential, indirect, incidental, damages, or any lost profits or lost savings, even if an MRC-Holland representative has been advised of the possibility of such loss, damages, claims or costs.
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Sample report: ATRX-030718-2uL ctrPos13464
Sample type: PositiveReference | Project: ATRX | Experiment: MLPA_julho2018 | Dye: 6-FAM | Performed by: Admin
Machine: ABI-3130XL | Report date: 17/07/2018 | Run date: 17/07/2018 | Software Version: v.140721.1958 | Normal range: 0a7 - 1a3

Authorization
Date

MLPA probe mix: P013-ATRX
Lot number: A2-1114
Sheet date: 05/12/2017 11:50:42
Control fragments: CF-003-[brown] QDX2 (A2-0
Analysis method: Block SSC: On
Used metric: Peak height

Reference Samples: ATRX-030718-2uL ctr1807 | ATRX-030718-2uL ctr4651 | ATRX-030718-2uL ctr3795

Nr of test probes: 46/46
Nr of ref probes 9/9
DNA concentration: OK
DNA denaturation OK
Expected gender: Male
Residual primer % OK 10%

FRSS: OK 100%
FRMS: OK? 85%
PSLP: Bad 130%
RSQ: OK
RPQ: OK
CAS: OK 90%

D [nt]
392

Gene-Exon
ATRX-35

Chr.band
Xq21.1

hg18 loc.
X-076,647410

436 ATRX-35 Xq21.1 X-076,650161
471 ATRX-34 Xq21.1 X-076,662928
207 ATRX-33 Xq21.1 X-076,663521
142 ATRX-32 Xq21.1 X-076,664443
244 ATRX-31 Xq21.1 X-076,665469
312 ATRX-30 Xq21.1 X-076,699666
185 ATRX-29 Xq21.1 X-076,700803
154 ATRX-28 Xq21.1 X-076,716366
454 ATRX-27 Xq21.1 X-076,731973
418 ATRX-26 Xq21.1 X-076,735871
238 ATRX-25 Xq21.1 X-076,741577
346 ATRX-24 Xq21.1 X-076,741833
226 ATRX-23 Xq21.1 X-076,742585
196 ATRX-22 Xq21.1 X-076,758702
269 ATRX-21 Xq21.1 X-076,760931
202 ATRX-20 Xq21.1 X-076,762515
301 ATRX-19 Xq21.1 X-076,775446
263 ATRX-18 Xq21.1 X-076,775688
445 ATRX-17 Xq21.1 X-076,776713
275 ATRX-16 Xq21.1 X-076,778117
372 ATRX-15 Xq21.1 X-076,794342
409 ATRX-14 Xq21.1 X-076,796324
319 ATRX-13 Xq21.1 X-076,798712
232 ATRX-12 Xq21.1 X-076,805644
355 ATRX-11 Xq21.1 X-076,806788
256 ATRX-10 Xq21.1 X-076,818354
214 ATRX-9 Xq21.1 X-076,823865
283 ATRX-9 Xq21.1 X-076,826528
171 ATRX-8 Xq21.1 X-076,827110
250 ATRX-7 Xq21.1 X-076,831004
178 ATRX-6 Xq21.1 X-076,835982
481 ATRX-5 Xq21.1 X-076,838709
328 ATRX-4 Xq21.1 X-076,839742
401 ATRX-3 Xq21.1 X-076,840582
364 ATRX-2 Xq21.1 X-076,859289
135 ATRX-1 Xq21.1 X-076,928192
383 Referencea Xp22.13 X-018,547898
220 Referencea Xp21.1 X-032,215616
160 Referencea Xp11.4 X-041,299793
427 Referencea Xp11.23 X-046,621896
490 Referencea Xp11.22 X-053,471966
190 Referencea Xq12 X-066,858434
337 Referencea Xq22.1 X-100,513256
130 Referencea Xq23 X-115,218140
148 Referencea Xq25 X-123,332987

Median value all probe values: 

Height
5286

Area
43105

Ratio
H

0a96

Stdev
0,07

[REF]
=

[Sam]
=

Width
61

d[nt]
0,1

4225 37508 1a02 0,07 = = 64 0,0
4490 39967 0a98 0,07 = = 59 0,0
4855 31100 1a06 0,07 = = 40 0,0
4713 32218 0a91 0,07 = = 47 0,0
5279 34828 1a02 0,08 = = 24 0,0
626 5159 0,11 0,01 <<a <<a 57 0,0
517 3608 0,1 0,01 <<a <<a 42 0,0
536 3351 0,1 0,01 <<a <<a 22 0,0
370 3149 0,1 0,01 <<a <<a 39 -0,1
421 3596 0,11 0,01 <<a <<a 43 0,0
604 4520 0,11 0,01 <<a <<a 48 0,0
524 3886 0,11 0,01 <<a <<a 27 0,0
621 4057 0,11 0,01 <<a <<a 26 0,0
578 4071 0,12 0,01 <<a <<a 33 0,0
607 4567 0,11 0,01 <<a <<a 48 0,0
488 3625 0,09 0,01 <<a <<a 42 0,0
571 4332 0,11 0,01 <<a <<a 50 0,0
415 2964 0,1 0,01 <<a <<a 27 0,0
397 3280 0,11 0,01 <<a <<a 31 -0,1
580 4188 0,11 0,01 <<a <<a 32 0,0
529 4596 0,1 0,01 <<a <<a 40 0,0
559 4478 0,1 0,01 <<a <<a 33 0,0
570 4238 0,12 0,01 <<a <<a 35 0,0
526 3927 0,1 0,01 <<a <<a 50 0,0
348 3021 0,1 0,01 <<a <<a 44 0,0
571 3804 0,11 0,01 <<a <<a 34 0,0
583 3851 0,11 0,01 <<a <<a 31 0,0
564 4180 0,11 0,01 <<a <<a 28 0,0
500 3375 0,1 0,01 <<a <<a 36 0,0
567 3900 0,11 0,01 <<a <<a 25 0,0
569 3748 0,1 0,01 <<a <<a 38 0,0
265 2495 0,1 0,01 <<a <<a 41 -0,1
567 4805 0,1 0,01 <<a <<a 56 0,0
532 4047 0,1 0,01 <<a <<a 28 0,0
556 4387 0,11 0,01 <<a <<a 35 0,0
5126 35376 1a03 0,07 = = 69 0,0
7663 64085 1,71 0,13 >>a >>a 52 -0,1
4881 34984 0a93 0,05 = = 59 0,0
4661 31177 0a96 0,06 = = 53 0,0
5235 44666 1a04 0,06 = = 55 0,0
3978 38040 0a97 0,07 = = 53 -0,1
4382 29658 0a94 0,05 = = 60 0,0
5497 41023 1a13 0,07 = = 58 0,0
4982 32027 0a96 0,08 = = 52 0,0
5460 35109 1a03 0,06 = = 46 0,0

574 4360 0,11a 0,01 42 0,01

1Normal range: 0,7 - 1,3 Essential information on the use of this product is present in the product description which is available on http://www.mlpa.com. For questions, mailto:info@mlpa.com.
MRC-Holland does not and cannot warrant the performance or results you may obtain by using the software. In no event will MRC-Holland be liable for any damages, claims or costs whatsoever 
or any consequential, indirect, incidental, damages, or any lost profits or lost savings, even if an MRC-Holland representative has been advised of the possibility of such loss, damages, claims or costs.
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Análise do gene ZNRF3 usando MLPA - amostra estudada da coorte adulta. 
Paciente masculino, #17, apresentando número de cópias normal no gene ZNRF3 (0.8<DQ<1.2). 

 

 
 
 
 
 
 

Sample report: 75

Sample type: Sample | Project: ZNRF3 | Experiment: ZNRF3_1_jan2019 | Dye: 6-FAM | Performed by: Admin
Machine: ABI-3130XL | Report date: 21/02/2019 | Run date: 21/02/2019 | Software Version: v.140721.1958 | Normal range: 0a7 - 1a3

Authorization
Date

MLPA probe mix: P476-ZNRF3
Lot number: A1-0318
Sheet date: 11/12/2018 08:29:29
Control fragments: CF-003-[brown] QDX2 (A2-0
Analysis method: Block SSC: On
Used metric: Peak height

Reference Samples: 60 | 59

Nr of test probes: 42/42
Nr of ref probes 18/18
DNA concentration: OK
DNA denaturation OK
Expected gender: Male
Residual primer % OK 5%

FRSS: OK 100%
FRMS: OK 100%
PSLP: OK -6%
RSQ: Warning
RPQ: OK
CAS: OK? 85%

D [nt]

301

Gene-Exon

CHEK2-3

Chr.band

22q12.1

hg18 loc.

22-027,451241
220 HSCB-2 22q12.1 22-027,469901
250 CCDC117-4 22q12.1 22-027,506949
418 XBP1-5 22q12.1 22-027,521635
382 ZNRF3-up 22q12.1 22-027,547939
202 ZNRF3-1 22q12.1 22-027,609930
178 ZNRF3-2 22q12.1 22-027,643350
238 ZNRF3-2 22q12.1 22-027,643411
148 ZNRF3-3 22q12.1 22-027,713058
256 ZNRF3-int3 22q12.1 22-027,752531
310 ZNRF3-int3 22q12.1 22-027,757374
214 ZNRF3-4 22q12.1 22-027,768513
142 ZNRF3-5 22q12.1 22-027,769333
364 ZNRF3-6 22q12.1 22-027,770777
232 ZNRF3-7 22q12.1 22-027,772828
328 ZNRF3-8 22q12.1 22-027,774373
184 ZNRF3-9 22q12.1 22-027,775536
160 ZNRF3-9 22q12.1 22-027,776142
265 ZNRF3-10 22q12.1 22-027,779587
195 C22orf31-2 22q12.1 22-027,786476
355 KREMEN1-4 22q12.1 22-027,847389
391 EMID1-3 22q12.2 22-027,941499
292 AP1B1-1 22q12.2 22-028,114443
165 NF2-12 22q12.2 22-028,399291
409 URODa 01p34.1 01-045,253029
377 F5a 01q24.2 01-167,750074
427 PSEN2a 01q42.13 01-225,138106
372 SPASTa 02p22.3 02-032,221933
130 DYSFa 02p13.2 02-071,750347
154 EDARa 02q13 02-108,906225
208 SLC40A1a 02q32.2 02-190,138497
319 SCN5Aa 03p22.2 03-038,570946
274 CPOXa 03q11.2 03-099,790321
172 PKHD1a 06p12.2 06-052,046209
244 SIM1a 06q16.3 06-101,001941
226 DNAI1a 09p13.3 09-034,480008
400 UPF2a 10p14 10-012,018627
190 PCDH15a 10q21.1 10-055,389508
340 SLC6A5a 11p15.1 11-020,615296
433 ATL1a 14q22.1 14-050,168712
284 HEXAa 15q24.1 15-070,424852
136 SGCAa 17q21.33 17-045,602992
Median value all probe values: 

Height

1881

Area

17210

Ratio
H

0a94

Stdev

0,03

[REF]

=

[Sam]

=

Width

60

d[nt]

-0,1
1978 17824 1 0,04 = = 69 -0,1
1861 14313 0a98 0,03 = = 44 -0,1
933 9810 1a05 0,03 = = 87 0,0
1504 14383 0a97 0,03 = = 77 -0,1
1824 13552 0a96 0,03 = = 40 0,0
1866 13626 1 0,03 = = 47 -0,1
2222 18196 1a01 0,03 = = 63 -0,1
1935 15567 1a03 0,04 = = 62 -0,1
1873 15119 1a05 0,03 = = 51 -0,1
1805 17113 1a18 0,03 >> = 90 -0,2
1923 15355 0a98 0,03 = = 68 -0,1
1700 13400 0a93 0,04 = = 70 -0,1
1815 18386 1a06 0,03 = = 88 -0,1
2110 17579 0a98 0,03 = = 69 -0,1
2031 18388 1a09 0,03 >> = 62 -0,1
2187 17043 1a04 0,03 = = 63 -0,1
1829 13409 1a02 0,04 = = 44 -0,1
2195 18699 1a08 0,03 >> = 82 -0,2
1935 14796 0a93 0,04 = = 47 0,0
1514 13873 1 0,03 = = 56 -0,1
1651 16716 1a1 0,03 >> = 96 0,0
2224 20352 1 0,03 = = 87 -0,1
1630 12895 0a98 0,04 = = 65 -0,1
1021 10830 1 0,03 = = 74 0,0
1356 13100 1 0,03 = = 65 0,0
1305 13930 1a04 0,03 = = 83 0,1
1033 10133 0a9 0,03 aa = 74 0,0
1747 13188 1 0,04 = = 65 0,0
1825 14303 1a05 0,05 = = 62 -0,1
1894 16516 0a98 0,03 = = 84 0,0
1500 14185 1a01 0,04 = = 86 -0,2
1871 16429 1a04 0,04 = = 62 -0,2
1920 14217 0a96 0,03 = = 42 -0,1
1760 15382 0a99 0,03 = = 66 -0,1
2251 18838 1a01 0,03 = = 66 -0,1
1584 16221 0a99 0,03 = = 81 0,0
1906 14453 0a99 0,03 = = 54 -0,1
1474 14911 1a04 0,04 = = 98 -0,2
877 9623 0a95 0,03 = = 87 0,1
2057 18320 1a1 0,03 >> = 95 -0,1
1993 14651 0a96 0,05 = = 58 0,0
1845 14854 1 0a03 66 -0a08

1Normal range: 0,7 - 1,3 Essential information on the use of this product is present in the product description which is available on http://www.mlpa.com. For questions, mailto:info@mlpa.com.
MRC-Holland does not and cannot warrant the performance or results you may obtain by using the software. In no event will MRC-Holland be liable for any damages, claims or costs whatsoever 
or any consequential, indirect, incidental, damages, or any lost profits or lost savings, even if an MRC-Holland representative has been advised of the possibility of such loss, damages, claims or costs.
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Sample report: 75

Sample type: Sample | Project: ZNRF3 | Experiment: ZNRF3_1_jan2019 | Dye: 6-FAM | Performed by: Admin
Machine: ABI-3130XL | Report date: 21/02/2019 | Run date: 21/02/2019 | Software Version: v.140721.1958 | Normal range: 0a7 - 1a3

Authorization
Date

MLPA probe mix: P476-ZNRF3
Lot number: A1-0318
Sheet date: 11/12/2018 08:29:29
Control fragments: CF-003-[brown] QDX2 (A2-0
Analysis method: Block SSC: On
Used metric: Peak height

Reference Samples: 60 | 59

Nr of test probes: 42/42
Nr of ref probes 18/18
DNA concentration: OK
DNA denaturation OK
Expected gender: Male
Residual primer % OK 5%

FRSS: OK 100%
FRMS: OK 100%
PSLP: OK -6%
RSQ: Warning
RPQ: OK
CAS: OK? 85%

D [nt]

301

Gene-Exon

CHEK2-3

Chr.band

22q12.1

hg18 loc.

22-027,451241
220 HSCB-2 22q12.1 22-027,469901
250 CCDC117-4 22q12.1 22-027,506949
418 XBP1-5 22q12.1 22-027,521635
382 ZNRF3-up 22q12.1 22-027,547939
202 ZNRF3-1 22q12.1 22-027,609930
178 ZNRF3-2 22q12.1 22-027,643350
238 ZNRF3-2 22q12.1 22-027,643411
148 ZNRF3-3 22q12.1 22-027,713058
256 ZNRF3-int3 22q12.1 22-027,752531
310 ZNRF3-int3 22q12.1 22-027,757374
214 ZNRF3-4 22q12.1 22-027,768513
142 ZNRF3-5 22q12.1 22-027,769333
364 ZNRF3-6 22q12.1 22-027,770777
232 ZNRF3-7 22q12.1 22-027,772828
328 ZNRF3-8 22q12.1 22-027,774373
184 ZNRF3-9 22q12.1 22-027,775536
160 ZNRF3-9 22q12.1 22-027,776142
265 ZNRF3-10 22q12.1 22-027,779587
195 C22orf31-2 22q12.1 22-027,786476
355 KREMEN1-4 22q12.1 22-027,847389
391 EMID1-3 22q12.2 22-027,941499
292 AP1B1-1 22q12.2 22-028,114443
165 NF2-12 22q12.2 22-028,399291
409 URODa 01p34.1 01-045,253029
377 F5a 01q24.2 01-167,750074
427 PSEN2a 01q42.13 01-225,138106
372 SPASTa 02p22.3 02-032,221933
130 DYSFa 02p13.2 02-071,750347
154 EDARa 02q13 02-108,906225
208 SLC40A1a 02q32.2 02-190,138497
319 SCN5Aa 03p22.2 03-038,570946
274 CPOXa 03q11.2 03-099,790321
172 PKHD1a 06p12.2 06-052,046209
244 SIM1a 06q16.3 06-101,001941
226 DNAI1a 09p13.3 09-034,480008
400 UPF2a 10p14 10-012,018627
190 PCDH15a 10q21.1 10-055,389508
340 SLC6A5a 11p15.1 11-020,615296
433 ATL1a 14q22.1 14-050,168712
284 HEXAa 15q24.1 15-070,424852
136 SGCAa 17q21.33 17-045,602992
Median value all probe values: 

Height

1881

Area

17210

Ratio
H

0a94

Stdev

0,03

[REF]

=

[Sam]

=

Width

60

d[nt]

-0,1
1978 17824 1 0,04 = = 69 -0,1
1861 14313 0a98 0,03 = = 44 -0,1
933 9810 1a05 0,03 = = 87 0,0
1504 14383 0a97 0,03 = = 77 -0,1
1824 13552 0a96 0,03 = = 40 0,0
1866 13626 1 0,03 = = 47 -0,1
2222 18196 1a01 0,03 = = 63 -0,1
1935 15567 1a03 0,04 = = 62 -0,1
1873 15119 1a05 0,03 = = 51 -0,1
1805 17113 1a18 0,03 >> = 90 -0,2
1923 15355 0a98 0,03 = = 68 -0,1
1700 13400 0a93 0,04 = = 70 -0,1
1815 18386 1a06 0,03 = = 88 -0,1
2110 17579 0a98 0,03 = = 69 -0,1
2031 18388 1a09 0,03 >> = 62 -0,1
2187 17043 1a04 0,03 = = 63 -0,1
1829 13409 1a02 0,04 = = 44 -0,1
2195 18699 1a08 0,03 >> = 82 -0,2
1935 14796 0a93 0,04 = = 47 0,0
1514 13873 1 0,03 = = 56 -0,1
1651 16716 1a1 0,03 >> = 96 0,0
2224 20352 1 0,03 = = 87 -0,1
1630 12895 0a98 0,04 = = 65 -0,1
1021 10830 1 0,03 = = 74 0,0
1356 13100 1 0,03 = = 65 0,0
1305 13930 1a04 0,03 = = 83 0,1
1033 10133 0a9 0,03 aa = 74 0,0
1747 13188 1 0,04 = = 65 0,0
1825 14303 1a05 0,05 = = 62 -0,1
1894 16516 0a98 0,03 = = 84 0,0
1500 14185 1a01 0,04 = = 86 -0,2
1871 16429 1a04 0,04 = = 62 -0,2
1920 14217 0a96 0,03 = = 42 -0,1
1760 15382 0a99 0,03 = = 66 -0,1
2251 18838 1a01 0,03 = = 66 -0,1
1584 16221 0a99 0,03 = = 81 0,0
1906 14453 0a99 0,03 = = 54 -0,1
1474 14911 1a04 0,04 = = 98 -0,2
877 9623 0a95 0,03 = = 87 0,1
2057 18320 1a1 0,03 >> = 95 -0,1
1993 14651 0a96 0,05 = = 58 0,0
1845 14854 1 0a03 66 -0a08

1Normal range: 0,7 - 1,3 Essential information on the use of this product is present in the product description which is available on http://www.mlpa.com. For questions, mailto:info@mlpa.com.
MRC-Holland does not and cannot warrant the performance or results you may obtain by using the software. In no event will MRC-Holland be liable for any damages, claims or costs whatsoever 
or any consequential, indirect, incidental, damages, or any lost profits or lost savings, even if an MRC-Holland representative has been advised of the possibility of such loss, damages, claims or costs.
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Análise do gene ZNRF3 usando MLPA - amostra estudada da coorte adulta apresentando 
deleção de exons. 

Paciente masculino, #22, apresentando deleção em heterozigose do gene ZNRF3 (0.4<DQ<0.65). 

 

  

Sample report: 79
Sample type: Sample | Project: ZNRF3 | Experiment: ZNRF3_2_Jan2019 | Dye: 6-FAM | Performed by: Admin
Machine: ABI-3130XL | Report date: 21/02/2019 | Run date: 21/02/2019 | Software Version: v.140721.1958 | Normal range: 0a7 - 1a3

Authorization
Date

MLPA probe mix: P476-ZNRF3
Lot number: A1-0318
Sheet date: 11/12/2018 08:29:29
Control fragments: CF-003-[brown] QDX2 (A2-0
Analysis method: Block SSC: On
Used metric: Peak height

Reference Samples: 76 | 77 | 78

Nr of test probes: 42/42
Nr of ref probes 18/18
DNA concentration: OK
DNA denaturation Warning
Expected gender: Male
Residual primer % OK 7%

FRSS: OK 100%
FRMS: OK? 85%
PSLP: OK 0%
RSQ: OK
RPQ: Warning
CAS: OK? 75%

D [nt]
301

Gene-Exon
CHEK2-3

Chr.band
22q12.1

hg18 loc.
22-027,451241

220 HSCB-2 22q12.1 22-027,469901
250 CCDC117-4 22q12.1 22-027,506949
418 XBP1-5 22q12.1 22-027,521635
382 ZNRF3-up 22q12.1 22-027,547939
202 ZNRF3-1 22q12.1 22-027,609930
178 ZNRF3-2 22q12.1 22-027,643350
238 ZNRF3-2 22q12.1 22-027,643411
148 ZNRF3-3 22q12.1 22-027,713058
256 ZNRF3-int3 22q12.1 22-027,752531
310 ZNRF3-int3 22q12.1 22-027,757374
214 ZNRF3-4 22q12.1 22-027,768513
142 ZNRF3-5 22q12.1 22-027,769333
364 ZNRF3-6 22q12.1 22-027,770777
232 ZNRF3-7 22q12.1 22-027,772828
328 ZNRF3-8 22q12.1 22-027,774373
184 ZNRF3-9 22q12.1 22-027,775536
160 ZNRF3-9 22q12.1 22-027,776142
265 ZNRF3-10 22q12.1 22-027,779587
195 C22orf31-2 22q12.1 22-027,786476
355 KREMEN1-4 22q12.1 22-027,847389
391 EMID1-3 22q12.2 22-027,941499
292 AP1B1-1 22q12.2 22-028,114443
165 NF2-12 22q12.2 22-028,399291
409 URODa 01p34.1 01-045,253029
377 F5a 01q24.2 01-167,750074
427 PSEN2a 01q42.13 01-225,138106
372 SPASTa 02p22.3 02-032,221933
130 DYSFa 02p13.2 02-071,750347
154 EDARa 02q13 02-108,906225
208 SLC40A1a 02q32.2 02-190,138497
319 SCN5Aa 03p22.2 03-038,570946
274 CPOXa 03q11.2 03-099,790321
172 PKHD1a 06p12.2 06-052,046209
244 SIM1a 06q16.3 06-101,001941
226 DNAI1a 09p13.3 09-034,480008
400 UPF2a 10p14 10-012,018627
190 PCDH15a 10q21.1 10-055,389508
340 SLC6A5a 11p15.1 11-020,615296
433 ATL1a 14q22.1 14-050,168712
284 HEXAa 15q24.1 15-070,424852
136 SGCAa 17q21.33 17-045,602992
Median value all probe values: 

Height
1388

Area
14066

Ratio
H

0,53
Stdev
0,06

[REF]
<<a

[Sam]
<a

Width
73

d[nt]
0,0

1311 12133 0,6 0,07 <<a <a 71 -0,1
1335 11022 0,56 0,06 <<a <a 60 0,0
667 7268 0,54 0,06 <<a <a 79 0,0
1181 11542 0,52 0,06 <<a <a 68 -0,1
1249 10568 0,59 0,07 <<a ? 60 0,0
1218 10163 0,62 0,07 <<a <a 57 0,0
1511 13387 0,59 0,06 <<a <a 75 0,0
1360 11329 0,63 0,07 <<a ? 43 0,0
1313 11982 0,59 0,07 <<a <a 67 0,0
1173 11888 0,59 0,07 <<a <a 87 0,0
1384 13053 0,61 0,07 <<a <a 71 -0,1
1164 9057 0,62 0,07 <<a <a 47 0,0
1338 14268 0,57 0,06 <<a <a 78 0,0
1441 12822 0,6 0,07 <<a ? 62 0,0
1346 13309 0,57 0,06 <<a <a 70 -0,1
1465 12478 0,62 0,07 <<a ? 63 0,0
1241 10192 0,63 0,07 <<a ? 43 -0,1
1458 14025 0,58 0,07 <<a <a 69 -0,1
1304 11472 0,56 0,06 <<a <a 63 0,0
1185 12464 0,58 0,06 <<a <a 72 0,0
1613 17841 0a77 0,09 << = 106 0,0
1579 15056 0,58 0,06 <<a <a 63 0,0
1097 8783 0,6 0,07 <<a <a 39 0,0
1631 19542 1a13 0,13 = = 103 0,0
1727 17341 0a9 0,1 = = 67 0,0
1532 17592 0a86 0,1 = = 86 0,1
1531 15474 0a95 0,11 = = 70 0,0
2255 18396 1a21 0,13 = = 58 0,0
2097 18292 1a12 0,12 = = 62 0,0
2392 21345 1a09 0,12 = = 58 0,0
2049 21169 0a98 0,11 = = 81 -0,1
1722 17000 0a76 0,09 << = 94 -0,1
2602 24691 1a14 0,12 = = 85 0,0
2115 19774 1a1 0,12 = = 78 0,0
3605 34076 1,4 0,15 >>a >a 82 0,0
1908 21489 0a86 0,1 = = 100 0,0
1353 11095 0,62 0,07 <<a <a 55 0,0
1788 18982 0a94 0,1 = = 79 -0,1
1469 18033 1a04 0,12 = = 94 0,0
2234 21952 1a03 0,11 = = 71 0,0
2050 16986 0a95 0,1 = = 48 0,0
1462 14046 0,62a 0,07 70 -0,01

1Normal range: 0,7 - 1,3 Essential information on the use of this product is present in the product description which is available on http://www.mlpa.com. For questions, mailto:info@mlpa.com.
MRC-Holland does not and cannot warrant the performance or results you may obtain by using the software. In no event will MRC-Holland be liable for any damages, claims or costs whatsoever 
or any consequential, indirect, incidental, damages, or any lost profits or lost savings, even if an MRC-Holland representative has been advised of the possibility of such loss, damages, claims or costs.
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1613 17841 0a77 0,09 << = 106 0,0
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1631 19542 1a13 0,13 = = 103 0,0
1727 17341 0a9 0,1 = = 67 0,0
1532 17592 0a86 0,1 = = 86 0,1
1531 15474 0a95 0,11 = = 70 0,0
2255 18396 1a21 0,13 = = 58 0,0
2097 18292 1a12 0,12 = = 62 0,0
2392 21345 1a09 0,12 = = 58 0,0
2049 21169 0a98 0,11 = = 81 -0,1
1722 17000 0a76 0,09 << = 94 -0,1
2602 24691 1a14 0,12 = = 85 0,0
2115 19774 1a1 0,12 = = 78 0,0
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1788 18982 0a94 0,1 = = 79 -0,1
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2234 21952 1a03 0,11 = = 71 0,0
2050 16986 0a95 0,1 = = 48 0,0
1462 14046 0,62a 0,07 70 -0,01

1Normal range: 0,7 - 1,3 Essential information on the use of this product is present in the product description which is available on http://www.mlpa.com. For questions, mailto:info@mlpa.com.
MRC-Holland does not and cannot warrant the performance or results you may obtain by using the software. In no event will MRC-Holland be liable for any damages, claims or costs whatsoever 
or any consequential, indirect, incidental, damages, or any lost profits or lost savings, even if an MRC-Holland representative has been advised of the possibility of such loss, damages, claims or costs.
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Apêndice F. Banco de dados clínicos e hormonais dos pacientes com CAC e TAP 
 

Banco de dados clínicos e hormonais dos pacientes com CAC 
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*F: feminino; M: masculino, CLU: cortisol livre urinário; CS: cortisol salivar; WeissM.: escore de Weiss modificado; ND: 
dado não disponível; SAC: secreção autônoma de cortisol; PSAC: possível secreção autônoma de cortisol. *Valores 
laboratoriais normatizados para o VSN. 
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Banco de dados clínicos e hormonais dos pacientes com TAP 
 

 

 
*F: feminino; M: masculino, CLU: cortisol livre urinário; CS: cortisol salivar; ND: dado não disponível; SAC: secreção 
autônoma de cortisol; PSAC: possível secreção autônoma de cortisol. *Valores laboratoriais normatizados para o VSN. 
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Apêndice G. Banco de dados dos resultados moleculares dos pacientes com CAC e TAP 

 
Banco de dados dos resultados moleculares dos pacientes com CAC 

 

 

 
*TP53: presença de variante patogênica germinativa no gene TP53; ATRX: presença de alteração no número de cópias no 
gene ATRX; ZNRF3: presença de alteração no número de cópias no gene ZNRF3, ATRX_Cyc: expressão do gene ATRX 
comparado ao gene CYC;  ATRX_Gusb: expressão do gene ATRX comparado ao gene GUSB; ZNRF3_Cyc: expressão do gene 
ZNRF3 comparado ao gene CYC; ZNRF3_Gusb: expressão do gene ZNRF3 comparado ao gene GUSB; ND: dado não 
disponível. 
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Banco de dados dos resultados moleculares dos pacientes com TAP 

 
*TP53: presença de variante patogênica germinativa no gene TP53; ATRX: presença de alteração no número de cópias no 
gene ATRX; ZNRF3: presença de alteração no número de cópias no gene ZNRF3, ATRX_Cyc: expressão do gene ATRX 
comparado ao gene CYC;  ATRX_Gusb: expressão do gene ATRX comparado ao gene GUSB; ZNRF3_Cyc: expressão do gene 
ZNRF3 comparado ao gene CYC; ZNRF3_Gusb: expressão do gene ZNRF3 comparado ao gene GUSB; ND: dado não 
disponível. 
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Apêndice H. Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier da coorte adulta 

 
 
 
 

Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Presença da variante patogênica germinativa do TP53 (p=0,001) 

 
*0= ausência da variante; 1= presença da variante. 
 
 
 
 

Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Presença de metástase ao diagnóstico (p=0,016) 

 
*0= ausência de metástase; 1= presença de metástase. 
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Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 

Presença de mitoses atípicas (p=0,031) 

 
*0= ausência de mitoses atípicas; 1= presença de mitoses atípicas. 
 
 
 
 

Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Presença de necrose tumoral (p=0,035) 

 
*0= ausência de necrose tumoral; 1= presença de necrose tumoral. 
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Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Presença de invasão sinusoidal (p=0,047) 

 
*0= ausência de invasão sinusoidal; 1= presença de invasão sinusoidal. 
 
 
 
 
 

Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Presença de invasão capsular (p=0,001) 

 
*0= ausência de invasão capsular; 1= presença de invasão capsular. 
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Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Idade (p=0,0065) 

 
 
 
 
 
 

Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Cortisol livre urinário (p=0,01) 
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Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Testosterona (p=0,029) 

 
 
 
 
 
 

Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
SDHEA (p=0,012) 
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Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
11-Deoxicortisol (p=0,0062) 

 
 

 
 
 

 
 

Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Diâmetro tumoral (p=0,0038) 
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Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Peso tumoral (p=0,0033) 

 
 

 
 
 
 
 

Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Escore de Weiss (p=0,011) 
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Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Marcador proliferativo Ki-67 >10% (p=0,03) 

 
 
 
 
 

Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
Sistema de estadiamento ENSAT (p=0,03) 
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Apêndice I. Banco de dados dos resultados imunohistoquimicos dos pacientes com CAC 

e TAP 

 
Banco de dados dos resultados imunohistoquimicos dos pacientes com CAC 
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Banco de dados dos resultados imunohistoquimicos dos pacientes com TAP 

 

 
 



 

134 

 
 
 
 
  



 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
  



 

136 

REFERÊNCIAS 

 
1. DACKIW A.P.B., LEE J.E., GAGEL R.F., EVANS D.B. Adrenal cortical carcinoma. World 
Journal of Surgery. v.25, n.7, p.914-26, 2001. 
 
2. KEBEBEW E., REIFF E., DUH Q.Y., CLARK O.H., MCMILLAN A. Extent of disease at 
presentation and outcome for adrenocortical carcinoma: Have we made progress? World Journal of 
Surgery. v.30, n.5, p.872-8, 2006. 
 
3. BILIMORIA K.Y., SHEN W.T., ELARAJ D., BENTRERN D.J., WINCHESTER D.J., 
KEBEBEW E., et al. Adrenocortical Carcinoma in the United States Treatment Utilization and 
Prognostic Factors. Cancer. v.113, n.11, p.3130-6, 2008. 
 
4. ELSE T., KIM A.C., SABOLCH A., RAYMOND V.M., KANDATHIL A., CAOILI E.M., et 
al. Adrenocortical Carcinoma. Endocrine Reviews. v.35, n.2, p.282-326, 2014. 
 
5. RIES L.A.G., MELBERT D., KRAPCHO M., STINCHCOMB D.G., HOWLADER N., 
HORNER M.J., et al. Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Cancer Statistics Review, 
1975-2005. Bethesda, MD: National Cancer Institute. 2008. Disponível em: 
https://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2005/. Acesso em 01 fev.2021. 
 
6. ICARD P., GOUDET P., CHARPENAY C., ANDREASSIAN B., CARNAILLE B., CHAPUIS 
Y., et al. Adrenocortical carcinomas: Surgical trends and results of a 253-patient series from the French 
Association of Endocrine Surgeons study group. World Journal of Surgery. 2001;25(7):891-7. 
 
7. FASSNACHT M., JOHANSSEN S., QUINKLER M., BUCSKY P., WILLENBERG H.S., 
BEUSCHLEIN F., et al. Limited Prognostic Value of the 2004 International Union Against Cancer 
Staging Classification for Adrenocortical Carcinomas. Cancer. 2009;115(2):243-50. 
 
8. FASSNACHT M., LIBE R., KROISS M., ALLOLIO B. Adrenocortical carcinoma: a clinician's 
update. Nature Reviews Endocrinology. 2011;7(6):323-35. 
 
9. FASSNACHT M., TERZOLO M., ALLOLIO B., BAUDIN E., HAAK H., BERRUTI A., et al. 
Combination Chemotherapy in Advanced Adrenocortical Carcinoma. New England Journal of 
Medicine. 2012;366(23):2189-97. 
 
10. FASSNACHT M., DEKKERS O.M., ELSE T., GAUDIN E., BERRUTI A., DE KRIJGER 
R.R., et al. European Society of Endocrinology Clinical Practice Guidelines on the management of 
adrenocortical carcinoma in adults, in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal 
Tumors. European Journal of Endocrinology. 2018;179(4):G1-G46. 
 
11. CAGLE P.T., HOUGH A.J., PYSHER T.J., PAGE D.L., JOHNSON E.H., KIRKLAND R.T., 
et al. COMPARISON OF ADRENAL-CORTICAL TUMORS IN CHILDREN AND ADULTS. 
Cancer. 1986;57(11):2235-7. 
 
12. SULLIVAN M., BOILEAU M., HODGES C.V. ADRENAL-CORTICAL CARCINOMA. 
Journal of Urology. 1978;120(6):660-5. 
 
13. MENDONCA B.B., LUCON A.M., MENEZES C.A., SALDANHA L.B., LATRONICO A.C., 
ZERBINI C. et al . Clinical, hormonal and pathological findings in a comparative study of adrenocortical 
neoplasms in childhood and adulthood. Journal of Urology. 1995 Dec. p. 2004-9. 
 



 

137 

14. WIENEKE J.A., THOMPSON L.D.R., HEFFESS C.S. Adrenal cortical neoplasms in the 
pediatric population: a clinicopathologic and immunophenotypic analysis of 83 patients. Am J Surg 
Pathol. 2003 p. 867-81. 
 
15. FARIA A.M., ALMEIDA M.Q. Differences in the molecular mechanisms of adrenocortical 
tumorigenesis between children and adults. Molecular and Cellular Endocrinology. 2012;351(1):52-
7. 
 
16. SANDRINI R., RIBEIRO R.C., DELACERDA L. Childhood adrenocortical tumors. Journal 
of Clinical Endocrinology and Metabolism. 1997;82(7):2027-31. 
 
17. WAJCHENBERG B.L., PEREIRA M.A.A., MENDONCA B.B., LATRONICO A.C., 
CARNEIRO P.C., ALVES V.A.F., et al. Adrenocortical carcinoma - Clinical and laboratory 
observations. Cancer. 2000;88(4):711-36. 
 
18. RUSSELL R.P., MASI A.T., RICHTER E.D. Adrenal cortical adenomas and hypertension – 
Clinical pathologic analysis of 690 cases with matched controls and a review of literature. Medicine. 
1972;51(3):211-&. 
 
19. ANTONINI S.R.R., COLLI L.M., FERRO L., MERMEJO L., DE CASTRO M. Childhood 
adrenocortical tumors: from a clinical to a molecular approach. Arquivos Brasileiros De 
Endocrinologia E Metabologia. 2011;55(8):599-606. 
 
20. RODRIGUEZ-GALINDO C., FIGUEIREDO B.C., ZAMBETTI G.P., RIBEIRO R.C. Biology, 
clinical characteristics, and management of adrenocortical tumors in children. Pediatric Blood & 
Cancer. 2005;45(3):265-73. 
 
21. RIBEIRO R.C., SANDRINI F., FIGUEIREDO B., ZAMBETTI G.P., MICHALKIEWICZ E., 
LAFFERTY A.R., et al. A inherited p53 mutation that contributes in a tissue-specific manner to pediatric 
adrenal cortical carcinoma. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America. 2001;98(16):9330-5. 
 
22. LATRONICO A.C., PINTO E.M., DOMENICE S., FRAGOSO M., MARTIN R.M., ZERBINI 
M.C., et al. An inherited mutation outside the highly conserved DNA-binding domain of the p53 tumor 
suppressor protein in children and adults with sporadic adrenocortical tumors. Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism. 2001;86(10):4970-3. 
 
23. PINTO E.M., BILLERBECK A.E.C., VILLARES M.C.B.F., DOMENICE S., MENDONCA 
B.B., LATRONICO A.C. Founder effect  for the highly prevalent R337H mutation of tumor suppressor 
p53 in Brazilian patients with adrenocortical tumors. Arquivos Brasileiros De Endocrinologia E 
Metabologia. 2004. p. 647-50. 
 
24. CUSTODIO G., KOMECHEN H., FIGUEIREDO F.R.O., FACHIN N.D., PIANOVSKI 
M.A.D., FIGUEIREDO B.C. Molecular epidemiology of adrenocortical tumors in southern Brazil. 
Molecular and Cellular Endocrinology. 2012;351(1):44-51. 
 
25. ACHATZ M.I.W., OLIVIER M., CALVEZ-KELM F., MARTEL-PLANCHE G., LOPES A., 
ROSSI B.M., et al. The TP53 mutation, R337H, is associated with Li-Fraumeni and Li-Fraumeni-like 
syndromes in Brazilian families. Cancer Letters. 2007;245(1-2):96-102. 
 
26. GARRITANO S., GEMIGNANI F., PALMERO E.I., OLIVIER M., MARTEL-PLANCHE G.,  
CALVEZ-KELM F., et al. Detailed Haplotype Analysis at the TP53 Locus in p.R337H Mutation 
Carriers in the Population of Southern Brazil: Evidence for a Founder Effect. Human Mutation. 
2010;31(2):143-50. 
 



 

138 

27. CHOMPRET A., ABEL A., STOPPA-LYONNET D., BRUGIERES L., PAGES S., 
FEUNTEUN J., et al. Sensitivity and predictive value of criteria for p53 germline mutation screening. 
Journal of Medical Genetics. 2001;38(1):43-7. 
 
28. TEINTURIER C., PAUCHARD M.S., BRUGIERES L., LANDAIS P., CHAUSSAIN J.L., 
BOUGNERES P.F. Clinical and prognostic aspects of adrenocortical neoplasms in childhood. Medical 
and Pediatric Oncology. 1999;32(2):106-11. 
 
29. MICHALKIEWICZ E., SANDRINI R., FIGUEIREDO B., MIRANDA E.C.M., CARAN E., 
OLIVEIRA-FILHO A.G., et al. Clinical and outcome characteristics of children with adrenocortical 
tumors: A report from the international pediatric adrenocortical tumor registry. Journal of Clinical 
Oncology. 2004;22(5):838-45. 
 
30. FASSNACHT M., ALLOLIO B. Clinical management of adrenocortical carcinoma. Best 
Practice & Research Clinical Endocrinology and Metabolism. 2009;23(2):273-89. 
 
31. BERRUTI A., FASSNACHT M., HAAK H., ELSE T., BAUDIN E., SPERONE P., et al. 
Prognostic Role of Overt Hypercortisolism in Completely Operated Patients with Adrenocortical 
Cancer. European Urology. 2014;65(4):832-8. 
 
32. ARLT W., BIEHL M., TAYLOR A.E., HAHNER S., LIBE R., HUGHES B.A., et al. Urine 
Steroid Metabolomics as a Biomarker Tool for Detecting Malignancy in Adrenal Tumors. Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism. 2011;96(12):3775-84. 
 
33. BANCOS I., TAYLOR A.E., CHORTIS V., SITCH A.J., JENKINSON C., DAVIDGE-PITTS 
C.J.,et al. Urine steroid metabolomics for the differential diagnosis of adrenal incidentalomas in the 
EURINE-ACT study: a prospective test validation study. Lancet Diabetes & Endocrinology. 
2020;8(9):773-81. 
 
34. JR YOUNG W.F. Conventional imaging in adrenocortical carcinoma: update and perspectives. 
Horm Cancer. 2011. p. 341-7. 
 
35. SAHDEV A., REZNEK R.H. Imaging evaluation of the nonfunctioning indeterminate adrenal 
mass. Trends in Endocrinology and Metabolism. 2004;15(6):271-6. 
 
36. HONIGSCHNABL S., GALLO S., NIEDERLE B., PRAGER G., KASERER K., LECHNER 
G., et al. How accurate is MR imaging in characterisation of adrenal masses: update of a long-term 
study. European Journal of Radiology. 2002;41(2):113-22. 
 
37. FASSNACHT M., KENN W., ALLOLIO B. Adrenal tumors: How to establish malignancy? 
Journal of Endocrinological Investigation. 2004;27(4):387-99. 
 
38. ILIAS L., SAHDEV A., REZNEK R.H., GROSSMAN A.B., PACAK K. The optimal imaging 
of adrenal tumours: A comparison of different methods. Endocrine-Related Cancer. 2007;14(3):587-
99. 
 
39. METSER U., MILLER E., LERMAN H., LIEVSHITZ G., AVITAL S., EVEN-SAPIR E. F-
18-FDG PET/CT in the evaluation of adrenal masses. Journal of Nuclear Medicine. 2006;47(1):32-7. 
 
40. WEISS L.M. COMPARATIVE HISTOLOGIC-STUDY OF 43 METASTASIZING AND 
NONMETASTASIZING ADRENOCORTICAL TUMORS. American Journal of Surgical 
Pathology. 1984;8(3):163-9. 
 



 

139 

41. AUBERT S., WACRENIER A., LEROY X., DEVOS P., CARNAILLE B., PROYE C., et al. 
Weiss system revisited - A clinicopathologic and immunohistochemical study of 49 adrenocortical 
tumors. American Journal of Surgical Pathology. 2002;26(12):1612-9. 
 
42. FUHRMAN S.A., LASKY L.C., LIMAS C. Prognostic-sgnificance of morphologic parameters 
in renal-cell carcinoma. American Journal of Surgical Pathology. 1982;6(7):655-63. 
 
43. LIBE R. Clinical and molecular prognostic factors in adrenocortical carcinoma. Minerva 
Endocrinologica. 2019;44(1):58-69. 
 
44. LIBE R., BORGET I., RONCHI C.L., ZAGGIA B., KROISS M., KERKHOFS T., et al. 
Prognostic factors in stage III-IV adrenocortical carcinomas (ACC): an European Network for the Study 
of Adrenal Tumor (ENSAT) study. Annals of Oncology. 2015;26(10):2119-25. 
 
45. BEUSCHLEIN F., WEIGEL J., SAEGER W., KROISS M., WILD V., DAFFARA F., et al. 
Major Prognostic Role of Ki67 in Localized Adrenocortical Carcinoma After Complete Resection. 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2015;100(3):841-9. 
 
46. MARTINS S.N., ALMEIDA M.Q., SOARES I., WAKAMATSU A., ALVES V.A.F., 
FRAGOSO M., et al. Clinical Impact of Pathological Features Including the Ki67 Labeling Index on 
Diagnosis and Prognosis of Adult and Pediatric Adrenocortical Tumors. Endocrine Pathology.13. 
 
47. BRONDANI V.B., MONTENEGRO L., LACOMBE A.M.F., MAGALHAES B.M., NISHI 
M.Y., FUNARI M., et al. High Prevalence of Alterations in DNA Mismatch Repair Genes of Lynch 
Syndrome in Pediatric Patients with Adrenocortical Tumors Carrying a Germline Mutation on TP53. 
Cancers. 2020;12(3):12. 
 
48. ABIVEN G., COSTE J., GROUSSIN L., ANRACT P., TISSIER F., LEGMANN P., et al. 
Clinical and biological features in the prognosis of adrenocortical cancer: Poor outcome of cortisol-
secreting tumors in a series of 202 consecutive patients. Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism. 2006;91(7):2650-5. 
 
49. ASSIE G., ANTONI G., TISSIER F., CAILLOU B., ABIVEN G., GICQUEL C., et al. 
Prognostic parameters of metastatic adrenocortical carcinoma. Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism. 2007;92(1):148-54. 
 
50. PENNANEN M., HEISKANEN I., SANE T., REMES S., MUSTONEN H., HAGLUND C., et 
al. Helsinki score-a novel model for prediction of metastases in adrenocortical carcinomas. Human 
Pathology. 2015;46(3):404-10. 
 
51. LUTON J.P., CERDAS S., BILLAUD L., THOMAS G., GUILHAUME B., BERTAGNA X., 
et al. Clinical-features of adrenocortical carcinoma, prognostic factors and the effect of mitotane 
therapy. New England Journal of Medicine. 1990;322(17):1195-201. 
 
52. MEDEIROS L.J., WEISS L.M. New developments in the pathological diagnosis of adrenal-
cortical neoplasms – A review. American Journal of Clinical Pathology. 1992;97(1):73-83. 
 
53. MCNICOL A.M., STRUTHERS A.J., NOLAN C.E., HERMANS J., HAAK H.R. Proliferation 
in adrenocortical tumors: Correlation with clinical outcome and p53 status. Endocrine Pathology. 
1997;8(1):29-36. 
 
54. VASSILOPOULOU-SELLIN R., SCHULTZ P.N. Adrenocortical carcinoma - Clinical 
outcome at the end of the 20th century. Cancer. 2001;92(5):1113-21. 
 



 

140 

55. STOJADINOVIC A., GHOSSEIN R.A., HOOS A., NISSAN A., MARSHALL D., DUDAS 
M., et al. Adrenocortical carcinoma: Clinical, morphologic, and molecular characterization. Journal of 
Clinical Oncology. 2002;20(4):941-50. 
 
56. STURGEON C., SHEN W.T., CLARK O.H., DUH Q.Y., KEBEBEW E. Risk assessment in 
457 adrenal cortical carcinomas: How much does tumor size predict the likelihood of malignancy? 
Journal of the American College of Surgeons. 2006;202(3):423-30. 
 
57. MORIMOTO R., SATOH F., MURAKAMI O., SUZUKI T., ABE T., TANEMOTO M., et al. 
Immunohistochemistry of a proliferation marker Ki67/MIB1 in adrenocortical carcinomas: Ki67/MIB1 
Labeling index is a predictor for recurrence of adrenocortical carcinomas. Endocrine Journal. 
2008;55(1):49-55. 
 
58. LAU S.K., WEISS L.M. The Weiss system for evaluating adrenocortical neoplasms: 25 years 
later. Human Pathology. 2009;40(6):757-68. 
 
59. ALMEIDA M.Q., SOARES I.C., RIBEIRO T.C., FRAGOSO M., MARINS L.V., 
WAKAMATSU A., et al. Steroidogenic Factor 1 Overexpression and Gene Amplification Are More 
Frequent in Adrenocortical Tumors from Children than from Adults. Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism. 2010;95(3):1458-62. 
 
60. DURAND J., LAMPRON A., MAZZUCO T.L., CHAPMAN A., BOURDEAU I. 
Characterization of Differential Gene Expression in Adrenocortical Tumors Harboring beta-Catenin 
(CTNNB1) Mutations. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2011;96(7):E1206-E11. 
 
61. GAUJOUX S., GRABAR S., FASSNACHT M., RAGAZZON B., LAUNAY P., LIBE R., et 
al. beta-Catenin Activation Is Associated with Specific Clinical and Pathologic Characteristics and a 
Poor Outcome in Adrenocortical Carcinoma. Clinical Cancer Research. 2011;17(2):328-36. 
 
62. AYALA-RAMIREZ M., JASIM S., FENG L., EJAZ S., DENIZ F., BUSAIDY N., ET al. 
Adrenocortical carcinoma: clinical outcomes and prognosis of 330 patients at a tertiary care center. 
European Journal of Endocrinology. 2013;169(6):891-9. 
 
63. ASSIE G., LETOUZE E., FASSNACHT M., JOUINOT A., LUSCAP W., BARREAU O., et 
al. Integrated genomic characterization of adrenocortical carcinoma. Nature Genetics. 2014;46(6):607-
12. 
 
64. ZHENG S.Y., CHERNIACK A.D., DEWAL N., MOFFITT R.A., DANILOVA L., MURRAY 
B.A., et al. Comprehensive Pan-Genomic Characterization of Adrenocortical Carcinoma. Cancer Cell. 
2016;29(5):723-36. 
 
65. METE O., GUCER H., KEFELI M., ASA S.L. Diagnostic and Prognostic Biomarkers of 
Adrenal Cortical Carcinoma. American Journal of Surgical Pathology. 2018;42(2):201-13. 
 
66. METE O., ASA S.L., GIORDANO T.J., PAPOTTI M., SASANO H., VOLANTE M. 
Immunohistochemical Biomarkers of Adrenal Cortical Neoplasms. Endocrine Pathology. 
2018;29(2):137-49. 
 
67. AHMED A.A., THOMAS A.J., GANESHAN D.M., BLAIR K.J., LALL C., LEE J.T., et al. 
Adrenal cortical carcinoma: pathology, genomics, prognosis, imaging features, and mimics with impact 
on management. Abdominal Radiology. 2020;45(4):945-63. 
 
68. KIRSCHNER L.S. Review: Emerging treatment strategies for adrenocortical carcinoma: A new 
hope. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2006;91(1):14-21. 
 



 

141 

69. TEINTURIER C., BRUGIERES L., LEMERLE J., CHAUSSAIN J.L., BOUGNERES P.F. 
Adrenocortical neoplasms in childhood: A retrospective study of 54 cases. Archives De Pediatrie. 
1996;3(3):235-40. 
 
70. RIBEIRO R.C., NETO R.S., SCHELL M.J., LACERDA L., SAMBAIO G.A., CAT I.. 
Adrenocortical carcinoma in children – a study of 40 cases. Journal of Clinical Oncology. 
1990;8(1):67-74. 
 
71. GULACK B.C., RIALON K.L., ENGLUM B.R., KIM J., TALBOT L.J., ADIBE O.O., et al. 
Factors associated with survival in pediatric adrenocortical carcinoma: An analysis of the National 
Cancer Data Base (NCDB). Journal of Pediatric Surgery. 2016;51(1):172-7. 
 
72. ISAACS H. Fetal and newborn adrenocortical tumors. Fetal and Pediatric Pathology. 
2010;29(2):99-107. 
 
73. ISHIMOTO H., JAFFE R.B. Development and Function of the Human Fetal Adrenal Cortex: 
A Key Component in the Feto-Placental Unit. Endocrine Reviews. 2011;32(3):317-55. 
 
74. GUPTA N., RIVERA M., NOVOTNY P., RODRIGUEZ V., BANCOS I., LTEIF A. 
Adrenocortical Carcinoma in Children: A Clinicopathological Analysis of 41 Patients at the Mayo 
Clinic from 1950 to 2017. Hormone Research in Paediatrics. 2018;90(1):8-18. 
 
75. LATRONICO A.C., CHROUSOS G.P. Extensive personal, experience - Adrenocortical 
tumors. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 1997;82(5):1317-24. 
 
76. MAYER S.K, OLIGNY L.L., DEAL C., YAZBECK S., GAGNE N., BLANCHARD H. 
Childhood adrenocortical tumors: Case series and reevaluation of prognosis - A 24-year experience. 
Journal of Pediatric Surgery. 1997;32(6):911-5. 
 
77. RIBEIRO R.C., FIGUEIREDO B. Childhood adrenocortical tumours. European Journal of 
Cancer. 2004;40(8):1117-26. 
 
78. BRONDANI V.B., FRAGOSO M. Pediatric adrenocortical tumor - review and management 
update. Current Opinion in Endocrinology Diabetes and Obesity. 2020;27(3):177-86. 
 
79. DAS S., SENGUPTA M., ISLAM N., ROY P., DATTA C., MISHRA P.K., et al. Weineke 
criteria, Ki67 index and p53 status to study pediatric adrenocortical tumors: Is there a correlation? 
Journal of Pediatric Surgery. 2016;51(11):1795-800. 
 
80. PINTO E.M., RODRIGUEZ-GALINDO C., POUNDS S.B., WANG L., CLAY M.R., NEALE 
G., et al. Identification of Clinical and Biologic Correlates Associated With Outcome in Children With 
Adrenocortical Tumors Without Germline TP53 Mutations: A St Jude Adrenocortical Tumor Registry 
and Children's Oncology Group Study. Journal of Clinical Oncology. 2017;35(35):3956-+. 
 
81. WANG Z.P., LIU G.B., SUN H.Q., LI K., DONG K.R., MA Y.Y., et al. Clinical characteristics 
and prognosis of adrenocortical tumors in children. Pediatric Surgery International. 2019;35(3):365-
71. 
 
82. GUNTIBOINA V.A., SENGUPTA M., ISLAM N., BARMAN S., BISWAS S.K., 
CHATTERJEE U., et al. Diagnostic and prognostic utility of SF1, IGF2 and p57 immunoexpression in 
pediatric adrenal cortical tumors. Journal of Pediatric Surgery. 2019;54(9):1906-12. 
 
83. PICARD C., ORBACH D., CARTON M., BRUGIERES L., RENAUDIN K., AUBERT S., et 
al. Revisiting the role of the pathological grading in pediatric adrenal cortical tumors: results from a 
national cohort study with pathological review. Modern Pathology. 2019;32(4):546-59. 



 

142 

 
84. MACFARLANE D.A. Cancer of the Adrenal Cortex -   The natural history, prognosis and 
treatment in a study of fifty-five cases. Annals of the Royal College of Surgeons of England. 1958. p. 
155–86. 
 
85. RIBEIRO R.C., PINTO E.M., ZAMBETTI G.P., RODRIGUEZ-GALINDO C. The 
International Pediatric Adrenocortical Tumor Registry initiative: Contributions to clinical, biological, 
and treatment advances in pediatric adrenocortical tumors. Molecular and Cellular Endocrinology. 
2012;351(1):37-43. 
 
86. DALL'IGNA P., VIRGONE C., DE SALVO G.L., BERTORELLE R., INDOLFI P., DE 
PAOLI A., et al. Adrenocortical tumors in Italian children: Analysis of clinical characteristics and P53 
status. Data from the national registries. Journal of Pediatric Surgery. 2014;49(9):1367-71. 
 
87. BUGG M.F., RIBEIRO R.C., ROBERSON P.K., LLOYD R.V., SANDRINI R., SILVA J.B., 
et al. Correlation of pathological features with clinical outcome in pediatric adrenocortical neoplasia – 
a study of a brazilian population. American Journal of Clinical Pathology. 1994;101(5):625-9. 
  
88. WIENEKE J.A., THOMPSON L.D.R., HEFFESS C.S. Adrenal cortical neoplasms in the 
pediatric population - A clinicopathologic and immunophenotypic analysis of 83 patients. American 
Journal of Surgical Pathology. 2003;27(7):867-81. 
 
89. PINTO E.M., BILLERBECK A.E.C., FRAGOSO M., MENDONCA B.B., LATRONICO A.C. 
Deletion mapping of chromosome 17 in benign and malignant adrenocortical tumors associated with 
the Arg337His mutation of the p53 tumor suppressor protein. Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism. 2005;90(5):2976-81. 
 
90. RAGAZZON B., LIBE R., GAUJOUX S., ASSIE G., FRATTICCI A., LAUNAY P., et al. 
Transcriptome Analysis Reveals that p53 and beta-Catenin Alterations Occur in a Group of Aggressive 
Adrenocortical Cancers. Cancer Research. 2010;70(21):8276-81. 
 
91. BERRUTI A., GRISANTI S., PULZER A., CLAPS M., DAFFARA F., LOLI P., et al. Long-
Term Outcomes of Adjuvant Mitotane Therapy in Patients With Radically Resected Adrenocortical 
Carcinoma. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2017;102(4):1358-65. 
 
92. BERRUTI A., BAUDIN E., GELDERBLOM H., HAAK H.R., PORPIGLIA F., FASSNACHT 
M., et al. Adrenal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. 
Annals of Oncology. 2012;23:131-8. 
 
93. TERZOLO M., DE FRANCIA S., ARDITO A., PEROTTI P., FERRARI L., BERRUTI A. A 
current perspective on treatment of adrenocortical carcinoma. Expert Opinion on Orphan Drugs. 
2014;2(9):911-21. 
 
94. TERZOLO M., DAFFARA F., ARDITO A., ZAGGIA B., BASILE V., FERRARI L., et al. 
Management of adrenal cancer: a 2013 update. Journal of Endocrinological Investigation. 
2014;37(3):207-17. 
 
95. BERGENSTAL D.M., LIPSETT M.B., MOY R.H., HERTZ R. Regression of adrenal cancer 
and supression of adrenal function in man by O,P' DDD. Transactions of the Association of American 
Physicians. 1959;72:341-50. 
 
96. TERZOLO M., BAUDIN A.E., ARDITO A., KROISS M., LEBOULLEUX S., DAFFARA F., 
et al. Mitotane levels predict the outcome of patients with adrenocortical carcinoma treated adjuvantly 
following radical resection. European Journal of Endocrinology. 2013;169(3):263-70. 
 



 

143 

97. VARGHESE J., HABRA M.A. Update on adrenocortical carcinoma management and future 
directions. Current Opinion in Endocrinology Diabetes and Obesity. 2017;24(3):208-14. 
 
98. FASSNACHT M., HAHNER S., POLAT B., KOSCHKER A.C., KENN W., FLENTJE M., et 
al. Efficacy of adjuvant radiotherapy of the tumor bed on local recurrence of adrenocortical carcinoma. 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2006;91(11):4501-4. 
 
99. SABOLCH A., ELSE T., GRIFFITH K.A., BEN-JOSEF E., WILLIAMS A., MILLER B.S., et 
al. Adjuvant Radiation Therapy Improves Local Control After Surgical Resection in Patients With 
Localized Adrenocortical Carcinoma. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. 
2015;92(2):252-9. 
 
100. HABRA M.A., EJAZ S., FENG L., DAS P., DENIZ F., GRUBBS E.G., et al. A Retrospective 
Cohort Analysis of the Efficacy of Adjuvant Radiotherapy after Primary Surgical Resection in Patients 
with Adrenocortical Carcinoma. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2013;98(1):192-
7. 
 
101. GHARZAI L.A., GREEN M.D., GRIFFITH K.A., ELSE T., MAYO C.S., HESSELTINE E., 
et al. Adjuvant Radiation Improves Recurrence-Free Survival and Overall Survival in Adrenocortical 
Carcinoma. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2019;104(9):3743-50. 
 
102. KROISS M., QUINKLER M., JOHANSSEN S., VAN ERP N.P., LANKHEET N., 
POLLINGER A., et al. Sunitinib in Refractory Adrenocortical Carcinoma: A Phase II, Single-Arm, 
Open-Label Trial. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2012;97(10):3495-503. 
 
103. GARCIA-DONAS J., POLO S.H., GUIX M., DURAN M.A.C., MENDEZ-VIDAL M.J., 
JIMENEZ-FONSECA P., ET al. Phase II study of dovitinib in first line metastatic or (non resectable 
primary) adrenocortical carcinoma (ACC): SOGUG study 2011-03. Journal of Clinical Oncology. 
2014;32(15):1. 
 
104. O'SULLIVAN C., EDGERLY M., VELARDE M., WILKERSON J., VENKATESAN A.M., 
PITTALUGA S., ET al. The VEGF Inhibitor Axitinib Has Limited Effectiveness as a Therapy for 
Adrenocortical Cancer. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2014;99(4):1291-7. 
 
105. WORTMANN S., QUINKLER M., RITTER C., KROISS M., JOHANSSEN S., HAHNER S., 
et al. Bevacizumab plus capecitabine as a salvage therapy in advanced adrenocortical carcinoma. 
European Journal of Endocrinology. 2010;162(2):349-56. 
 
106. DOGHMAN M., WAKIL A. E L., CARDINAUD B., THOMAS E., WANG J.L., ZHAO W., 
et al. Regulation of Insulin-like Growth Factor-Mammalian Target of Rapamycin Signaling by 
MicroRNA in Childhood Adrenocortical Tumors. Cancer Research. 2010;70(11):4666-75. 
 
107. LERARIO A.M., WORDEN F.P., RAMM C.A., HESSELTINE E.A., STADLER W.M., ELSE 
T., et al. The Combination of Insulin-Like Growth Factor Receptor 1 (IGF1R) Antibody Cixutumumab 
and Mitotane as a First-Line Therapy for Patients with Recurrent/Metastatic Adrenocortical Carcinoma: 
a Multi-institutional NCI-Sponsored Trial (vol 5, pg 232, 2014). Hormones & Cancer. 2014;5(6):424-
. 
 
108. NAING A., LORUSSO P., FU S., HONG D., CHEN H.X., DOYLE L.A., et al. Insulin growth 
factor receptor (IGF-1R) antibody cixutumumab combined with the mTOR inhibitor temsirolimus in 
patients with metastatic adrenocortical carcinoma. British Journal of Cancer. 2013;108(4):826-30. 
 
109. ALYATEEM G., NILUBOL N. Current Status and Future Targeted Therapy in Adrenocortical 
Cancer. Frontiers in Endocrinology. 2021;12:11. 
 



 

144 

110. PINTO E.M., CHEN X., EASTON J., FINKELSTEIN D., LIU Z.F., POUNDS S., et al. 
Genomic landscape of paediatric adrenocortical tumours. Nature Communications. 2015;6:10. 
 
111. PICKETTS D.J., HIGGS D.R., BACHOO S., BLAKE D.J., QUARRELL O.W.J., GIBBONS 
R.J. ATRX encodes a novel member of the SNF2 family of proteins: Mutations point to a common 
mechanism underlying the ATR-X syndrome. Human Molecular Genetics. 1996;5(12):1899-907. 
 
112. VILLARD L., LOSSI A.M., CARDOSO C., PROUD V., CHIARONI P., COLLEAUX L., et 
al. Determination of the genomic structure of the XNP/ATRX gene encoding a potential zinc finger 
helicase. Genomics. 1997;43(2):149-55. 
 
113. WATSON L.A., GOLDBERG H., BERUBE N.G. Emerging roles of ATRX in cancer. 
Epigenomics. 2015;7(8):1365-78. 
 
114. CLYNES D., HIGGS D.R., GIBBONS R.J. Thechromatin remodeller ATRX: a repeat offender 
in human disease. Trends in Biochemical Sciences. 2013;38(9):461-6. 
 
115. DRANE P., OUARARHNI K., DEPAUX A., SHUAIB M., HAMICHE A. The death-
associated protein DAXX is a novel histone chaperone involved in the replication-independent 
deposition of H3.3. Genes & Development. 2010;24(12):1253-65. 
 
116. ELSASSER S.J., HUANG H.D., LEWIS P.W., CHIN J.W., ALLIS C.D., PATEL D.J. DAXX 
envelops a histone H3.3-H4 dimer for H3.3-specific recognition. Nature. 2012;491(7425):560-+. 
 
117. GOLDBERG A.D., BANASZYNSKI L.A., NOH K.M., LEWIS P.W., ELSAESSER S.J., 
STADLER S., et al. Distinct Factors Control Histone Variant H3.3 Localization at Specific Genomic 
Regions. Cell. 2010;140(5):678-91. 
 
118. HEAPHY C.M., DE WILDE R.F., JIAO Y.C., KLEIN A.P., EDIL B.H., SHI C.J., et al. Altered 
Telomeres in Tumors with ATRX and DAXX Mutations. Science. 2011;333(6041):425-. 
 
119. GIBBONS R.J., PELLAGATTI A., GARRICK D., WOOD W.G., MALIK N., AYYUB H., et 
al. Identification of acquired somatic mutations in the chromatin remodelling factor ATRX in the alpha 
thalassemia myelodysplasia syndrome (ATMDS). American Journal of Human Genetics. 
2003;73(5):333-. 
 
120. SHAY J.W. Role of Telomeres and Telomerase in Aging and Cancer. Cancer Discovery. 
2016;6(6):584-93. 
 
121. HE J., MANSOURI A., DAS S. Alpha Thalassemia/Mental Retardation Syndrome X-Linked, 
the Alternative Lengthening of Telomere Phenotype, and Gliomagenesis: Current Understandings and 
Future Potential. Frontiers in Oncology. 2018;7:6. 
 
122. BANSZYNSKI LAB. H3.3 and gene activation. Disponível em: 
https://www.banaszynskilab.org/projects: Acesso em 17.abr.2019. 
 
123. CESARE A.J., REDDEL R.R. Alternative lengthening of telomeres: models, mechanisms and 
implications. Nature Reviews Genetics. 2010;11(5):319-30. 
 
124. KOVATCHEVA M., KLEIN M.E., TAP W.D., KOFF A. Mechanistic understanding of the 
role of ATRX in senescence provides new insight for combinatorial therapies with CDK4 inhibitors. 
Molecular & Cellular Oncology. 2018;5(1):2. 
 
125. WATSON J.D. Origin of concatemeric T7 DNA. Nature-New Biology. 1972;239(94):197-&. 
 



 

145 

126. OLOVNIKOV A.M. Theory of marginotomy – Incomplete copying of template margin in 
enzymic-synthesis of polynucleotides and biological significance of phenomenon. Journal of 
Theoretical Biology. 1973;41(1):181-90. 
 
127. DER-SARKISSIAN H., BACCHETTI S., CAZES L., LONDONO-VALLEJO J.A. The 
shortest telomeres drive karyotype evolution in transformed cells. Oncogene. 2004;23(6):1221-8. 
 
128. GREIDER C.W., BLACKBURN E.H. Identification of a specific telomere terminal transferase-
activity in tetrahymena extracts. Cell. 1985;43(2):405-13. 
 
129. BLACKBURN E.H. Telomerases. Annual Review of Biochemistry. 1992;61:113-29. 
 
130. WU X., TANAKA H. Aberrant reduction of telomere repetitive sequences in plasma cell-free 
DNA for early breast cancer detection. Oncotarget. 2015;6(30):29795-807. 
 
131. KIM N.W., PIATYSZEK M.A., PROWSE K.R., HARLEY C.B., WEST M.D., HO P.L.C., et 
al. Specific association of human telomerase activity with immortal cells and cancer. Science. 
1994;266(5193):2011-5. 
 
132. SHAY J.W., BACCHETTI S. A survey of telomerase activity in human cancer. European 
Journal of Cancer. 1997;33(5):787-91. 
 
133. LOVEJOY C.A., LI W.D., REISENWEBER S., THONGTHIP S., BRUNO J., DE LANGE T., 
et al. Loss of ATRX, Genome Instability, and an Altered DNA Damage Response Are Hallmarks of the 
Alternative Lengthening of Telomeres Pathway. Plos Genetics. 2012;8(7):16. 
 
134. EPISKOPOU H., DRASKOVIC I., VAN BENEDEN A., TILMAN G., MATTIUSSI M., 
GOBIN M., et al. Alternative Lengthening of Telomeres is characterized by reduced compaction of 
telomeric chromatin. Nucleic Acids Research. 2014;42(7):4391-405. 
 
135. COLE T.R.P., MAY A., HUGHES H.E. Alpha-Thalassemia Mental-Retardation syndrome - 
report of a family supporting X-linked inheritance. Journal of Medical Genetics. 1991;28(11):734-7. 
 
136. DONNAI D., CLAYTONSMITH J., GIBBONS R.J., HIGGS D.R. The nondeletion alpha-
thalassemia mental-retardation syndrome – Further support for X-linkage. Journal of Medical 
Genetics. 1991;28(11):742-5. 
 
137. WILKIE A.O.M., GIBBONS R.J., HIGGS D.R., PEMBREY M.E. X-linked Alpha-thalassemia 
Mental-retardation – Spectrum of clinical-features in 3 related males. Journal of Medical Genetics. 
1991;28(11):738-41. 
 
138. JIAO Y.C., SHI C.J., EDIL B.H., DE WILDE R.F., KLIMSTRA D.S., MAITRA A., et al. 
DAXX/ATRX, MEN1, and mTOR Pathway Genes Are Frequently Altered in Pancreatic 
Neuroendocrine Tumors. Science. 2011;331(6021):1199-203. 
 
139. GIBBONS R.J., PELLAGATTI A., GARRICK D., WOOD W.G., MALIK N., AYYUB H., et 
al. Identification of acquired somatic mutations in the gene encoding chromatin-remodeling factor 
ATRX in the alpha-thalassemia myelodysplasia syndrome (ATMDS). Nature Genetics. 
2003;34(4):446-9. 
 
140. BARTHEL F.P., ZHENG S.Y., VERHAAK R.G. Comprehensive analysis of telomere length 
and telomere maintenance mechanisms across 31 human cancer types. Cancer Research. 2017;77:2. 
 



 

146 

141. ALAN O., TELLI T.A., TUYLU T.B., ARIKAN R., DEMIRCAN N.C., ERCELEP O., et al. 
Prognostic factors in progressive high-grade glial tumors treated with systemic approach: A single 
center experience. Journal of Oncology Pharmacy Practice. 11. 
 
142. LACAYO N.J., MESHINCHI S., KINNUNEN P., YU R., WANG Y., STUBER C.M., et al. 
Gene expression profiles at diagnosis in de novo childhood AML patients identify FLT3 mutations with 
good clinical outcomes. Blood. 2004;104(9):2646-54. 
 
143. BOWER K., NAPIER C.E., COLE S.L., DAGG R.A., LAU L.M.S., DUNCAN E.L., et al. Loss 
of Wild-Type ATRX Expression in Somatic Cell Hybrids Segregates with Activation of Alternative 
Lengthening of Telomeres. Plos One. 2012;7(11):10. 
 
144. LIU X.Y., GERGES N., KORSHUNOV A., SABHA N., KHUONG-QUANG D.A., 
FONTEBASSO A.M., et al. Frequent ATRX mutations and loss of expression in adult diffuse astrocytic 
tumors carrying IDH1/IDH2 and TP53 mutations. Acta Neuropathologica. 2012;124(5):615-25. 
 
145. WIESTLER B., CAPPER D., HOLLAND-LETZ T., KORSHUNOV A., VON DEIMLING A., 
PFISTER S.M., et al. ATRX loss refines the classification of anaplastic gliomas and identifies a 
subgroup of IDH mutant astrocytic tumors with better prognosis. Acta Neuropathologica. 
2013;126(3):443-51. 
 
146. MARINONI I., KURRER A.S., VASSELLA E., DETTMER M., RUDOLPH T., BANZ V., et 
al. Loss of DAXX and ATRX Are Associated With Chromosome Instability and Reduced Survival of 
Patients With Pancreatic Neuroendocrine Tumors. Gastroenterology. 2014;146(2):453-+. 
 
147. CAI J.Q., CHEN J., ZHANG W., YANG P., ZHANG C.B., LI M.Y., et al. Loss of ATRX, 
associated with DNA methylation pattern of chromosome end, impacted biological behaviors of 
astrocytic tumors. Oncotarget. 2015;6(20):18105-15. 
 
148. LEE J.C., JENG Y.M., LIAU J.Y., TSAI J.H., HSU H.H., YANG C.Y. Alternative lengthening 
of telomeres and loss of ATRX are frequent events in pleomorphic and dedifferentiated liposarcomas. 
Modern Pathology. 2015;28(8):1064-73. 
 
149. FISHBEIN L., KHARE S., WUBBENHORST B., DESLOOVER D., D'ANDREA K., 
MERRILL S., et al. Whole-exome sequencing identifies somatic ATRX mutations in 
pheochromocytomas and paragangliomas. Nature Communications. 2015;6:6. 
 
150. LIAU J.Y., LEE J.C., TSAI J.H., YANG C.Y., LIU T.L., KE Z.L., et al. Comprehensive 
screening of alternative lengthening of telomeres phenotype and loss of ATRX expression in sarcomas. 
Modern Pathology. 2015;28(12):1545-54. 
 
151. YANG C.Y., LIAU J.Y., HUANG W.J., CHANG Y.T., CHANG M.C., LEE J.C., et al. 
Targeted next-generation sequencing of cancer genes identified frequent TP53 and ATRX mutations in 
leiomyosarcoma. American Journal of Translational Research. 2015;7(10):2072-81. 
 
152. CAI J.Q., ZHU P., ZHANG C.B., LI Q.B., WANG Z.L., LI G.Z., et al. Detection of ATRX and 
IDH1-R132H immunohistochemistry in the progression of 211 paired gliomas. Oncotarget. 
2016;7(13):16384-95. 
 
153. FEDERICO S.M., CHEN X., EASTON J., WU J.R., MAO S.H., LIU Y.L., et al. Association 
of age at diagnosis and stage of disease with ATRX mutations in neuroblastoma. Journal of Clinical 
Oncology. 2016;34(15):2. 
 



 

147 

154. IKEMURA M., SHIBAHARA J., MUKASA A., TAKAYANAGI S., AIHARA K., SAITO N., 
et al. Utility of ATRX immunohistochemistry in diagnosis of adult diffuse gliomas. Histopathology. 
2016;69(2):260-7. 
 
155. BARTHEL F.P., WEI W., TANG M., MARTINEZ-LEDESMA E., HU X., AMIN S.B., et al. 
Systematic analysis of telomere length and somatic alterations in 31 cancer types. Nature Genetics. 
2017;49(3):349-57. 
 
156. SINGHI A.D., LIU T.C., RONCAIOLI J.L., CAO D.F., ZEH H.J., ZUREIKAT A.H., et al. 
Alternative Lengthening of Telomeres and Loss of DAXX/ATRX Expression Predicts Metastatic 
Disease and Poor Survival in Patients with Pancreatic Neuroendocrine Tumors. Clinical Cancer 
Research. 2017;23(2):600-9. 
 
157. CHAN C.S., LADDHA S.V., LEWIS P.W., KOLETSKY M.S., ROBZYK K., DA SILVA E., 
et al. ATRX, DAXX or MEN1 mutant pancreatic neuroendocrine tumors are a distinct alpha-cell 
signature subgroup. Nature Communications. 2018;9:10. 
 
158. CHOU A., ITCHINS M., DE REUVER P.R., ARENA J., CLARKSON A., SHEEN A., et al. 
ATRX loss is an independent predictor of poor survival in pancreatic neuroendocrine tumors. Human 
Pathology. 2018;82:249-57. 
 
159. AHVENAINEN T.V., MAKINEN N.M., VON NANDELSTADH P., VAHTERISTO M.E.A., 
PASANEN A.M., BUTZOW R.C., et al. Loss of ATRX/DAXX expression and alternative lengthening 
of telomeres in uterine leiomyomas. Cancer. 2018;124(24):4650-6. 
 
160. LU H.C., APICELLI A.J., EULO V., PEKMEZCI M., HIRBE A.C., DAHIYA S. Aberrant 
ATRX Protein Expression is Associated with Worse Survival in NF1-Associated Malignant Peripheral 
Nerve Sheath Tumors. Modern Pathology. 2018;31:661-. 
 
161. REN X.L., TU C., TANG Z.C., MA R.F., LI Z.H. Alternative lengthening of telomeres 
phenotype and loss of ATRX expression in sarcomas (Review). Oncology Letters. 2018;15(5):7489-
96. 
 
162. ZEINELDIN M., FEDERICO S.M., GRIFFITH L., JEON J., CHEN X., EASTON J., et al. 
Synthetic lethality between ATRX mutations and MYCN amplification in neuroblastoma. Cancer 
Research. 2018;78(19):2. 
 
163. FAN H.C., CHEN C.M., CHI C.S., TSAI J.D., CHIANG K.L., CHANG Y.K., et al. Targeting 
Telomerase and ATRX/DAXX Inducing Tumor Senescence and Apoptosis in the Malignant Glioma. 
International Journal of Molecular Sciences. 2019;20(1):21. 
 
164. JOB S., DRASKOVIC I., BURNICHON N., BUFFET A., CROS J., LEPINE C., et al. 
Telomerase Activation and ATRX Mutations Are Independent Risk Factors for Metastatic 
Pheochromocytoma and Paraganglioma. Clinical Cancer Research. 2019;25(2):760-70. 
 
165. OPPEL F., TAO T., SHI H., ROSS K.N., ZIMMERMAN M.W., HE S., et al. Loss of atrx 
cooperates with p53-deficiency to promote the development of sarcomas and other malignancies. Plos 
Genetics. 2019;15(4):22. 
 
166. TERRA S., XIE H., BOLAND J.M., MANSFIELD A.S., MOLINA J.R., RODEN A.C. Loss of 
ATRX expression predicts worse prognosis in pulmonary carcinoid tumors. Human Pathology. 
2019;94:78-85. 
 



 

148 

167. ZHENG B.Q., QU Y.T., WANG J., SHI Y.Q., YAN W.J. Pathogenic and Targetable Genetic 
Alterations in Resected Recurrent Undifferentiated Pleomorphic Sarcomas Identified by Targeted Next-
generation Sequencing. Cancer Genomics & Proteomics. 2019;16(3):221-8. 
 
168. HENSLEY M.L., CHAVAN S.S., SOLIT D.B., MURALI R., SOSLOW R., CHIANG S., et al. 
Genomic Landscape of Uterine Sarcomas Defined Through Prospective Clinical Sequencing. Clinical 
Cancer Research. 2020;26(14):3881-8. 
 
169. MAZIERES J., HE B., YOU L., XU Z.D., JABLONS D.A. Wnt signaling in lung cancer. 
Cancer Letters. 2005;222(1):1-10. 
 
170. TAKIGAWA Y., BROWN A.M.C. Wnt Signaling in Liver Cancer. Current Drug Targets. 
2008;9(11):1013-24. 
 
171. AREND R.C., LONDONO-JOSHI A.I., STRAUGHN J.M., BUCHSBAUM D.J. The 
Wnt/beta-catenin pathway in ovarian cancer: A review. Gynecologic Oncology. 2013;131(3):772-9. 
 
172. HEATON J.H., WOOD M.A., KIM A.C., LIMA L.O., BARLASKAR F.M., ALMEIDA M.Q., 
et al. Progression to Adrenocortical Tumorigenesis in Mice and Humans through Insulin-Like Growth 
Factor 2 and beta-Catenin. American Journal of Pathology. 2012;181(3):1017-33. 
 
173. FEARON E.R., SPENCE J.R. Cancer Biology: A New RING to Wnt Signaling. Current 
Biology. 2012;22(19):R849-R51. 
 
174. MACDONALD B.T., TAMAI K., HE X. WNT/beta-Catenin Signaling: Components, 
Mechanisms, and Diseases. Developmental Cell. 2009;17(1):9-26. 
 
175. VLAD-FIEGEN A., LANGERAK A., EBERTH S., MULLER O. The Wnt pathway 
destabilizes adherens junctions and promotes cell migration via beta-catenin and its target gene cyclin 
D1. FEBS Open Bio. 2012;2:26-31. 
 
176. LIM X.H., NUSSE R. Wnt Signaling in Skin Development, Homeostasis, and Disease. Cold 
Spring Harbor Perspectives in Biology. 2013;5(2):25. 
 
177. STEINHART Z., ANGERS S. Wnt signaling in development and tissue homeostasis. 
Development. 2018;145(11):8. 
 
178. KLAUS A., BIRCHMEIER W. Wnt signalling and its impact on development and cancer. 
Nature Reviews Cancer. 2008;8(5):387-98. 
 
179. PARK H.B., KIM J.W., BAEK K.H. Regulation of Wnt Signaling through Ubiquitination and 
Deubiquitination in Cancers. International Journal of Molecular Sciences. 2020;21(11):28. 
 
180. PICKART C.M., EDDINS M.J. Ubiquitin: structures, functions, mechanisms. Biochimica Et 
Biophysica Acta-Molecular Cell Research. 2004;1695(1-3):55-72. 
 
181. TAURIELLO D.V.F., MAURICE M.M. The various roles of ubiquitin in Wnt pathway 
regulation. Cell Cycle. 2010;9(18):3700-9. 
 
182. LIU C.M., KATO Y., ZHANG Z.H., DO V.M., YANKNER B.A., HE X. beta-Trcp couples 
beta-catenin phosphorylation-degradation and regulates Xenopus axis formation. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America. 1999;96(11):6273-8. 
 
183. RAISCH J., COTE-BIRON A., RIVARD N. A Role for the WNT Co-Receptor LRP6 in 
Pathogenesis and Therapy of Epithelial Cancers. Cancers. 2019;11(8):23. 



 

149 

 
184. ROSLAN Z., MUHAMAD M., SELVARATNAM L., AB-RAHIM S. The Roles of Low-
Density Lipoprotein Receptor-Related Proteins 5, 6, and 8 in Cancer: A Review. Journal of Oncology. 
2019;2019:6. 
 
185. TU J.H., PARK S., YU W.S., ZHANG S., WU L., CARMON K., et al. The most common 
RNF43 mutant G659Vfs*41 is fully functional in inhibiting Wnt signaling and unlikely to play a role in 
tumorigenesis. Scientific Reports. 2019;9:12. 
 
186. ZHONG Z., VIRSHUP D.M. Wnt Signaling and Drug Resistance in Cancer. Molecular 
Pharmacology. 2020;97(2):72-89. 
 
187. DE LAU W., PENG W.C., GROS P., CLEVERS H. The R-spondin/Lgr5/Rnf43 module: 
regulator of Wnt signal strength. Genes & Development. 2014;28(4):305-16. 
 
188. HAO H-X., XIE Y., ZHANG Y., CHARLAT O., OSTER E., AVELLO M., et al. ZNRF3 
promotes Wnt receptor turnover in an R-spondin-sensitive manner. Nature. 2012;485(7397):195-U76. 
 
189. ENSEMBL DATABASE.  ZNRF3 gene – ENSG00000183579. Disponível em: 
https://useast.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000183579;r=22:2888
3572-29057488 Acesso em 16. Mai. 2017. 
 
190. ZHOU Y.H., LAN J., WANG W., SHI Q., LAN Y., CHENG Z.Y., et al. ZNRF3 acts as a 
tumour suppressor by the Wnt signalling pathway in human gastric adenocarcinoma. Journal of 
Molecular Histology. 2013;44(5):555-63. 
 
191. HAO H.X., XIE Y., ZHANG Y., CHARLAT O., OSTER E., AVELLO M., et al. ZNRF3 
promotes Wnt receptor turnover in an R-spondin-sensitive manner. Nature. 2012;485(7397):195-U76. 
 
192. QIN H.Z., CAI A.Z., XI H.Q., YUAN J., CHEN L. ZnRF3 Induces Apoptosis of Gastric Cancer 
Cells by Antagonizing Wnt and Hedgehog Signaling. Cell Biochemistry and Biophysics. 
2015;73(2):361-7. 
 
193. YU N.H., ZHU H., TAO Y.M., HUANG Y.P., SONG X.P., ZHOU Y., ET al. Association 
between prognostic survival of human colorectal carcinoma and ZNRF3 expression. Oncotargets and 
Therapy. 2016;9:6679-87. 
 
194. BOND C.E., MCKEONE D.M., KALIMUTHO M., BETTINGTON M.L., PEARSON S.A., 
DUMENIL T.D., et al. RNF43 and ZNRF3 are commonly altered in serrated pathway colorectal 
tumorigenesis. Oncotarget. 2016;7(43):70589-600. 
 
195. QIU W.W., YANG Z.L., FAN Y.B., ZHENG Q. ZNRF3 is downregulated in papillary thyroid 
carcinoma and suppresses the proliferation and invasion of papillary thyroid cancer cells. Tumor 
Biology. 2016;37(9):12665-72. 
 
196. SHI J.C., JIANG X.G., YU Z.J., HE G.Q., NING H.Y., WU Z.X., et al. ZNRF3 contributes to 
the growth of lung carcinoma via inhibiting Wnt/beta-catenin pathway and is regulated by miR-93. 
Tumor Biology. 2016;37(3):3051-7. 
 
197. XU E.J., ZHAO J.Q., MA J., WANG C., ZHANG C.L., JIANG H., et al. miR-146b-5p promotes 
invasion and metastasis contributing to chemoresistance in osteosarcoma by targeting zinc and ring 
finger 3. Oncology Reports. 2016;35(1):275-83. 
 



 

150 

198. WANG Z.W., WANG Y.L., REN H.T., JIN Y.Y., GUO Y. ZNRF3 Inhibits the Invasion and 
Tumorigenesis in Nasopharyngeal Carcinoma Cells by Inactivating the Wnt/beta-Catenin Pathway. 
Oncology Research. 2017;25(4):571-7. 
 
199. QIAO G.E., DAI C.G., HE Y., SHI J.J., XU C.F. Effects of miR-106b-3p on cell proliferation 
and epithelial-mesenchymal transition, and targeting of ZNRF3 in esophageal squamous cell carcinoma. 
International Journal of Molecular Medicine. 2019;43(4):1817-29. 
 
200. BASHAM K.J., RODRIGUEZ S., TURCU A.F., LERARIO A.M., LOGAN C.Y., RYSZTAK 
M.R., et al. A ZNRF3-dependent Wnt/beta-catenin signaling gradient is required for adrenal 
homeostasis. Genes & Development. 2019;33(3-4):209-20. 
 
201. KONONEN J., BUBENDORF L., KALLIONIEMI A., BARLUND M., SCHRAML P., 
LEIGHTON S., et al. Tissue microarrays for high-throughput molecular profiling of tumor specimens. 
Nature Medicine. 1998;4(7):844-7. 
 
202. KULKARNI G., TURBIN D.A., AMIRI A., JEGANATHAN S., ANDRADE-NAVARRO 
M.A., WU T.D., et al. Expression of protein elongation factor eEF1A2 predicts favorable outcome in 
breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment. 2007;102(1):31-41. 
 
203. HASSAN S., FERRARIO C., MAMO A., BASIK M. Tissue microarrays: emerging standard 
for biomarker validation. Current Opinion in Biotechnology. 2008;19(1):19-25. 
 
204. CAMP R.L., NEUMEISTER V., RIMM D.L. A Decade of Tissue Microarrays: Progress in the 
Discovery and Validation of Cancer Biomarkers. Journal of Clinical Oncology. 2008;26(34):5630-7. 
 
205. GLASEL J.A. Validity of nucleic-acid purities monitored by 260NM/280NM absorbency 
ratios. Biotechniques. 1995;18(1):62-3. 
 
206. ZONTA E., NIZARD P., TALY V. Assessment of DNA Integrity, Applications for Cancer 
Research. Advances in Clinical Chemistry, Vol 70. 2015;70:197-246. 
 
207. MRC-HOLLAND. Salsa MLPA Probemix P013 ATRX. Disponível em: 
https://www.mrcholland.com/product/P013/552 Acesso em: 20 fev.2019. 
 
208. MRC-HOLLAND. Salsa MLPA Probemix P476 ZNRF3. Disponível em: 
https://www.mrcholland.com/product/P476/4249 Acesso em 20 fev. 2019.  
 
209. GIBSON U.E.M., HEID C.A., WILLIAMS P.M. A novel method for real time quantitative RT 
PCR. Genome Research. 1996;6(10):995-1001. 
 
210. HEID C.A., STEVENS J., LIVAK K.J., WILLIAMS P.M. Real time quantitative PCR. 
Genome Research. 1996;6(10):986-94. 
 
211. THERMO FISHER. Real-Time (qPCR) Learning Center - Introduction to Gene Expression 
Getting Started Guide. Disponível em: www.thermofisher.com/qpcreducation Acesso em 16 jan. 2019. 
 
212. LACOMBE A.M.F., SOARES I.C., MARIANI B.M.D., NISHI M.Y., BEZERRA-NETO J.E., 
CHARCHAR H.D., et al. Sterol O-Acyl Transferase 1 as a Prognostic Marker of Adrenocortical 
Carcinoma. Cancers. 2020;12(1):12. 
 
213. BRITO L.P., RIBEIRO T.C., ALMEIDA M.Q., JORGE A.A.D., SOARES I.C., LATRONICO 
A.C., et al. The role of fibroblast growth factor receptor 4 overexpression and gene amplification as 
prognostic markers in pediatric and adult adrenocortical tumors. Endocrine-Related Cancer. 
2012;19(3):L11-L3. 



 

151 

 
214. THERMO FISHER. Real-Time (qPCR) Learning Center - Basics of Real Time. Disponível em:  
www.thermofisher.com/qpcreducation. Acesso em 03 mar. 2019. 
 
215. LIVAK K.J., SCHMITTGEN T.D. Analysis of relative gene expression data using real-time 
quantitative PCR and the 2(T)(-Delta Delta C) method. Methods. 2001;25(4):402-8. 
 
216. YUAN J.S., REED A., CHEN F., STEWART C.N. Statistical analysis of real-time PCR data. 
Bmc Bioinformatics. 2006;7:12. 
 
217. LAUSEN B., SCHUMACHER M. Maximally selected rank statistics. Biometrics. 
1992;48(1):73-85. 
 
218. ALMEIDA M.Q., FRAGOSO M.C., LOFTI C.F., SANTOS M.G., NISHI M.Y., COSTA M.H. 
et al.  Expression  of  insulin -like growth factor-II and its receptor in pediatric and adult  adrenocortical  
tumors . Journal Clinical of Endocrinology and Metabolism. ; 2008. p. 3524-31. 
 
219. DE SOUSA G.R.V., SOARES I.C., FARIA A.M., DOMINGUES V.B., WAKAMATSU A., 
LERARIO A.M., et al. DAX1 Overexpression in Pediatric Adrenocortical Tumors: A Synergic Role 
with SF1 in Tumorigenesis. Hormone and Metabolic Research. 2015;47(9):656-61. 
 
220. DE SOUSA G.R.V., RIBEIRO T.C., FARIA A.M., MARIANI B.M.P., LERARIO A.M., 
ZERBINI M.C.N., et al. Low DICER1 expression is associated with poor clinical outcome in 
adrenocortical carcinoma. Oncotarget. 2015;6(26):22724-33. 
 
221. FARIA A.M., SBIERA S., RIBEIRO T.C., SOARES I.C., MARIANI B.M.P., FREIRE D.S., 
et al. Expression of LIN28 and its regulatory microRNAs in adult adrenocortical cancer. Clinical 
Endocrinology. 2015;82(4):481-8. 
 
222. LANDIS J.R., KOCH G.G. Measurement of observer agreement for categorical data. 
Biometrics. 1977;33(1):159-74. 
 
223. PINHEIRO C., GRANJA S., LONGATTO A., FARIA A.M., FRAGOSO M., LOVISOLO 
S.M., et al. GLUT1 expression in pediatric adrenocortical tumors: a promising candidate to predict 
clinical behavior. Oncotarget. 2017;8(38):63835-45. 
 
224. TADJINE M., LAMPRON A., OUADI L., HORVATH A., STRATAKIS C.A., BOURDEAU 
I. Detection of somatic beta-catenin mutations in primary pigmented nodular adrenocortical disease 
(PPNAD). Clinical Endocrinology. 2008;69(3):367-73. 
 
225. COX D.R. Regression models and life-tables. Journal of the Royal Statistical Society Series 
B-Statistical Methodology. 1972;34(2):187-+. 
 
226. SCHOENFELD D. Partial residuals for the proportional hazards regression-model. 
Biometrika. 1982;69(1):239-41. 
 
227. GRAMBSCH P.M., THERNEAU T.M. Proportional hazards tests and diagnosis based on 
weighted residuals. Biometrika. 1994;81(3):515-26. 
 
228. KAMILARIS C.D.C., HANNAH-SHMOUNI F., STRATAKIS C.A. Adrenocortical 
tumorigenesis: Lessons from genetics. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & 
Metabolism. 2020;34(3):19. 
 
229. RAYMOND V.M., ELSE T., EVERETT J.N., LONG J.M., GRUBER S.B., HAMMER G.D. 
Prevalence of Germline TP53 Mutations in a Prospective Series of Unselected Patients with 



 

152 

Adrenocortical Carcinoma. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2013;98(1):E119-
E25. 
 
230. WASSERMAN J.D., NOVOKMET A., EICHLER-JONSSON C., MALKIN D. Prevalence and 
function of p53 mutations among children with adrenocortical carcinoma (ADCC). Cancer Research. 
2011;71:1. 
 
231. NATIONAL CANCER INSTITUTE. The Cancer Genome Atlas – Adrenocortical carcinoma. 
Disponível em: https://portal.gdc.cancer.gov/projects/TCGA-ACC Acesso em 04 jan.2021.  
 
232. DE REYNIES A., ASSIE G., RICKMAN D.S., TISSIER F., GROUSSIN L., RENE-CORRAIL 
F., et al. Gene Expression Profiling Reveals a New Classification of Adrenocortical Tumors and 
Identifies Molecular Predictors of Malignancy and Survival. Journal of Clinical Oncology. 
2009;27(7):1108-15. 
 
233. TOTH M., RACZ K., VARGA I., ADLEFF V., JAKAB C., FUTO L., et al. Plasma 
dehydroepiandrosterone sulfate levels in patients with hyperfunctioning and non-hyperfunctioning 
adrenal tumors before and after adrenal surgery. European Journal of Endocrinology. 
1997;136(3):290-5. 
 
234. BERTAGNA C., ORTH D.N. Clinical and laboratory findings and results of therapy in 58 
patients with adrenocortical tumors admitted to a single medical-center (1951 to 1978). American 
Journal of Medicine. 1981;71(5):855-75. 
 
235. OSELLA G., TERZOLO M., BORRETTA G., MAGRO G., ALI A., PIOVESAN A., et al. 
Endocrine evaluation of incidentally discovered adrenal masses (incidentalomas). Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism. 1994;79(6):1532-9. 
 
236. SCHWEITZER S., KUNZ M., KURLBAUM M., VEY J., KENDL S., DEUTSCHBEIN T., et 
al. Plasma steroid metabolome profiling for the diagnosis of adrenocortical carcinoma. European 
Journal of Endocrinology. 2019;180(2):117-25. 
 
237. SUZUKI S., MINAMIDATE T., SHIGA A., RUIKE Y., ISHIWATA K., NAITO K., et al. 
Steroid metabolites for diagnosing and predicting clinicopathological features in cortisol-producing 
adrenocortical carcinoma. Bmc Endocrine Disorders. 2020;20(1):9. 
 
238. STILLER C.A.. International variations in the incidence of childhood carcinomas. Cancer 
Epidemiology Biomarkers & Prevention. 1994;3(4):305-10. 
 
239. PARLOWSKY T., BUCSKY P., HOF M., KAATSCH P. Malignant endocrine tumours in 
childhood and adolescence - Results of a retrospective analysis. Klinische Padiatrie. 1996;208(4):205-
9. 
 
240. LALLI E., FIGUEIREDO B.C. Pediatric   adrenocortical   tumors : what they can tell us on 
adrenal development and comparison with adult adrenal  tumors. Front Endocrinol 
(Lausanne);   2015   p. 6:23. 
 
241. RIBEIRO R.C., MICHALKIEWICZ E.L., FIGUEIREDO B.C., DELACERDA L., SANDRINI 
F., PIANOVSKY M.D., et al. Adrenocortical tumors in children. Brazilian Journal of Medical and 
Biological Research. 2000;33(10):1225-34. 
 
242. REDLICH A., BOXBERGER N., STRUGALA D., FRUHWALD M.C., LEUSCHNER I., 
KROPF S., et al. Systemic Treatment of Adrenocortical Carcinoma in Children: Data from the German 
GPOH-MET 97 Trial. Klinische Padiatrie. 2012;224(6):366-71. 
 



 

153 

243. FRAGOSO M., ALMEIDA M.Q., MAZZUCO T.L., MARIANI B.M.P., BRITO L.P., 
GONCALVES T.C., et al. Combined expression of BUB1B, DLGAP5, and PINK1 as predictors of poor 
outcome in adrenocortical tumors: validation in a Brazilian cohort of adult and pediatric patients. 
European Journal of Endocrinology. 2012;166(1):61-7. 
 
244. STECCHIN M.F., BRAID Z., MORE C.B., ARAGON D.C., CASTRO M., MOREIRA A.C., 
et al. Gonadotropin-dependent pubertal disorders are common in patients with virilizing adrenocortical 
tumors in childhood. Endocrine Connections. 2019;8(5):579-89. 
 
245. DANEMAN A., CHAN H.S.L., MARTIN J.. Adrenal carcinoma and adenoma in children – a 
reviwe of 17 patients. Pediatric Radiology. 1983;13(1):11-8. 
 
246. LIMA, L.O. Estudo da Beta-catenina em tumores adrenocorticais humanos. 2014. Tese 
(Doutorado em Endocrinologia) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
doi:10.11606/T.5.2014.tde-14082014-151107. Acesso em: 2021-04-29. 
 
247. LIMA L.O., LERARIO A.M., ALENCAR G.A., BRITO L.P., ALMEIDA M.Q., DOMENICE 
S., et al. Clinical and molecular aspects of a pediatric metachronous adrenocortical tumor. Arquivos 
Brasileiros De Endocrinologia E Metabologia. 2011;55(1):72-7. 
 
248. VARLEY J.M., MCGOWN G., THORNCROFT M., JAMES L.A., MARGISON G.P., 
FORSTER G., et al. Are there low-penetrance TP53 alleles? Evidence from childhood adrenocortical 
tumors. American Journal of Human Genetics. 1999;65(4):995-1006. 
 
249. LALLI E., FIGUEIREDO B.C.. Pediatric adrenocortical tumors: what they can tell us on 
adrenal development and comparison with adult adrenal tumors. Frontiers in Endocrinology. 2015;6:9. 
 
250. PINTO E.M., ZAMBETTI G.P., RODRIGUEZ-GALINDO C. Pediatric adrenocortical 
tumours. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2020;34(3):14. 
 
251. LIOU L.S., KAY R. Adrenocortical carcinoma in children - Review and recent innovations. 
Urologic Clinics of North America. 2000;27(3):403-+. 
 
252. MAGRO G., ESPOSITO G., CECCHETTO G., DALL'IGNA P., MARCATO R., GAMBINI 
C., et al. Pediatric adrenocortical tumors: morphological diagnostic criteria and immunohistochemical 
expression of matrix metalloproteinase type 2 and human leucocyte-associated antigen (HLA) class II 
antigens. Results from the Italian Pediatric Rare Tumor (TREP) Study project. Human Pathology. 
2012;43(1):31-9. 
 
253. CHATTERJEE G., DASGUPTA S., MUKHERJEE G., SENGUPTA M., ROY P., ARUN I., et 
al. Usefulness of Wieneke criteria in assessing morphologic characteristics of adrenocortical tumors in 
children. Pediatric Surgery International. 2015;31(6):563-71. 
 
254. ZHENG S., CHERNIACK A.D., DEWAL N., MOFFITT R.A., DANILOVA L., MURRAY 
B.A., et al. Comprehensive Pan-Genomic characterization of adrenocortical carcinoma. Cancer 
Research. 2015;75. 
 
255. BORGES K.S., PIGNATTI E., LENG S., KARIYAWASAM D., RUIZ-BABOT G., 
RAMALHO F.S., et al. Wnt/beta-catenin activation cooperates with loss of p53 to cause adrenocortical 
carcinoma in mice. Oncogene. 2020;39(30):5282-91. 
 
256. VATRANO S., VOLANTE M., DUREGON E., GIORCELLI J., IZZO S., RAPA I., et al. 
Detailed genomic characterization identifies high heterogeneity and histotype-specific genomic profiles 
in adrenocortical carcinomas. Modern Pathology. 2018;31(8):1257-69. 
 



 

154 

257. PARRALES A., IWAKUMA T. Targeting Oncogenic Mutant p53 for Cancer Therapy. 
Frontiers in Oncology. 2015;5:13. 
 
258. MEEK D.W. Regulation of the p53 response and its relationship to cancer. Biochemical 
Journal. 2015;469:325-46. 
 
259. LEVINE A.J. p53, the cellular gatekeeper for growth and division. Cell. 1997;88(3):323-31. 
 
260. OREN M. Regulation of the p53 tumor suppressor protein. Journal of Biological Chemistry. 
1999;274(51):36031-4. 
 
261. PETITJEAN A., MATHE E., KATO S., ISHIOKA C., TAVTIGIAN S.V., HAINAUT P., et al. 
Impact of mutant p53 functional properties on TP53 mutation patterns and tumor phenotype: Lessons 
from recent developments in the IARC TP53 database. Human Mutation. 2007;28(6):622-9. 
 
262. LIU J., STEVENS J., ROTE C.A., YOST H.J., HU Y.X., NEUFELD K.L., et al. Siah-1 
mediates a novel beta-catenin degradation pathway linking p53 to the adenomatous polyposis coli 
protein. Molecular Cell. 2001;7(5):927-36. 
 
263. MATSUZAWA S., REED J.C. Siah-1, SIP, and Ebi collaborate in a novel pathway for beta-
catenin degradation linked to p53 responses. Molecular Cell. 2001;7(5):915-26. 
 
264. DAS L., KOKATE S.B., DIXIT P., RATH S., ROUT N., SINGH S.P., et al. Membrane-bound 
beta-catenin degradation is enhanced by ETS2-mediated Siah1 induction in Helicobacter pylori-infected 
gastric cancer cells. Oncogenesis. 2017;6:12. 
 
265. ROPERCH JP, ALVARO V, PRIEUR S, TUYNDER M, NEMANI M, LETHROSNE F, et al. 
Inhibition of presenilin 1 expression is promoted by p53 and p21(WAF-1) and results in apoptosis and 
tumor suppression. Nature Medicine. 1998;4(7):835-8. 
 
266. ZHANG Z.H., HARTMANN H., DO V.M., ABRAMOWSKI D., STURCHLER-PIERRAT C., 
STAUFENBIEL M., et al. Destabilization of beta-catenin by mutations in presenilin-1 potentiates 
neuronal apoptosis. Nature. 1998;395(6703):698-702. 
 
267. WANG J., SHOU J., CHEN X.B. Dickkopf-1, an inhibitor of the Wnt signaling pathway, is 
induced by p53. Oncogene. 2000;19(14):1843-8. 
 
268. MIYAGISHI M., FUJII R., HATTA M., YOSHIDA E., ARAYA N., NAGAFUCHI A., et al. 
Regulation of Lef-mediated transcription and p53-dependent pathway by associating beta-catenin with 
CBP/p300. Journal of Biological Chemistry. 2000;275(45):35170-5. 
 
269. SADOT E., GEIGER B., OREN M., BEN-ZE'EV A. Down-regulation of beta-catenin by 
activated p53. Molecular and Cellular Biology. 2001;21(20):6768-81. 
 
270. SCHWARTZENTRUBER J., KORSHUNOV A., LIU X.Y., JONES D.T.W., PFAFF E., 
JACOB K., et al. Driver mutations in histone H3.3 and chromatin remodelling genes in paediatric 
glioblastoma. Nature. 2012;482(7384):226-U119. 
 
271. BERBEGALL A.P., VILLAMEN E., TADEO I., MARTINSSON T., CANETE A., CASTEL 
V., et al. Neuroblastoma after Childhood: Prognostic Relevance of Segmental Chromosome 
Aberrations, ATRX Protein Status, and Immune Cell Infiltration. Neoplasia. 2014;16(6):471-80. 
 
272. BERRUTI A., TERZOLO M., SPERONE P., PIA A., DELLA CASA S., GROSS D.J., et al. 
Etoposide, doxorubicin and cisplatin plus mitotane in the treatment of advanced adrenocortical 
carcinoma: a large prospective phase II trial. Endocrine-Related Cancer. 2005;12(3):657-66. 



 

155 

 
273. DAVIDSON B., MCFADDEN E., HOLTH A., BRUNETTI M., FLORENES V.A.. Death 
domain-associated protein (DAXX) expression is associated with poor survival in metastatic high-grade 
serous carcinoma. Virchows Archiv. 2020;477(6):857-64. 
 
274. MARGONIS G.A., KIM Y., TRAN T.B., POSTLEWAIT L.M., MAITHEL S.K., WANG T.S., 
et al. Outcomes after resection of cortisol-secreting adrenocortical carcinoma. American Journal of 
Surgery. 2016;211(6):1106-13. 
 
275. VANBRABANT T., FASSNACHT M., ASSIE G., DEKKERS O.M. Influence of hormonal 
functional status on survival in adrenocortical carcinoma: systematic review and meta-analysis. 
European Journal of Endocrinology. 2018;179(6):429-36. 
 
276. CLEMENTS W.M., WANG J., SARNAIK A., KIM O.J., MACDONALD J., FENOGLIO-
PREISER C., et al. beta-catenin mutation is a frequent cause of Wnt pathway activation in gastric cancer. 
Cancer Research. 2002;62(12):3503-6. 
 
277. HAO H-X., JIANG X., CONG F. Control of Wnt Receptor Turnover by R-spondin-
ZNRF3/RNF43 Signaling Module and Its Dysregulation in Cancer. Cancers. 2016;8(6). 
 
278. FAILLOT S., ASSIE G. The genomics of adrenocortical tumors. European Journal of 
Endocrinology. 2016;174(6):R249-R65. 
 
279. ESPIARD S., BERTHERAT J. The genetics of adrenocortical tumors. In: J. B, editor.: 
Endocrinology and Metabolism Clinics of North America  . 2015 Jun. p. 3 11 -34. 
 
280. TISSIER F., CAVARD C., GROUSSIN L., PERLEMOINE K., FUMEY G., HAGNERE A.M., 
et al. Mutations of beta-catenin in adrenocortical tumors: Activation of the wnt signaling pathway is a 
frequent event in both benign and malignant adrenocortical tumors. Cancer Research. 
2005;65(17):7622-7. 
 
281. GOMES D.C., LEAL L.F., MERMEJO L.M., SCRIDELI C.A., MARTINELLI C.E., 
FRAGOSO M., et al. Sonic Hedgehog Signaling Is Active in Human Adrenal Cortex Development and 
Deregulated in Adrenocortical Tumors. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 
2014;99(7):E1209-E16. 
 
282. TERZOLO M., BOCCUZZI A., BOVIO S., CAPPIA S., DE GIULI P., ALI A., et al. 
Immunohistochemical assessment of Ki67 in the differential diagnosis of adrenocortical tumors. 
Urology. 2001;57(1):176-82. 
 
283. SASANO H., SUZUKI T., MORIYA T. Recent advances in histopathology and 
immunohistochemistry of adrenocortical carcinoma. Endocrine Pathology. 2007;17(4):345-54. 
 
284. XIE Y.B., TAN Y.L., YANG C., ZHANG X.H., XU C., QIAO X.X., et al. Omics-based 
integrated analysis identified ATRX as a biomarker associated with glioma diagnosis and prognosis. 
Cancer Biology & Medicine. 2019;16(4):784-96.   
  



 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXOS 
  



 

157 

Anexo 1. Protocolo para extração de DNA e RNA 
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Anexo 2. Protocolo para síntese de DNA complementar 
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Anexo 3. Protocolo para técnica de Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification 
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Anexo 4. Artigo publicado: “Low protein expression of both ATRX and ZNRF3 as novel 

negative prognostic markers of adult adrenocortical carcinoma” 
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Anexo 5. Artigo publicado: “High prevalence of alterations in DNA mismatch repair 

genes of Lynch syndrome in pediatric patients with adrenocortical tumors carrying a 

germline mutation on TP53” 
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Anexo 6. Artigo publicado: “Pediatric adrenocortical tumor – review and management 

update” 
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