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RESUMO

Resumo
Almeida MQ. Expressão dos genes IGF-II, IGF-IR, SF-1 e DAX-1 em
tumores adrenocorticais de crianças e adultos [tese]. São Paulo: Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. 103p.
Introdução: A patogênese molecular dos tumores adrenocorticais é
heterogênea e ainda pouco compreendida. A hiperexpressão do gene do
fator de crescimento semelhante à insulina II (IGF-II) tem sido demonstrada
na maioria dos carcinomas adrenocorticais em adultos. Os efeitos
mitogênicos do IGF-II são mediados pela interação com o receptor de IGF-I
(IGF-IR). Adicionalmente, o fator esteroidogênico 1 (SF-1) e o fator
codificado por uma região crítica do cromossomo X associada ao sexo
reverso e à hipoplasia adrenal congênita (DAX-1), ambos envolvidos no
desenvolvimento e na esteroidogênese adrenal, também têm sido implicados
na tumorigênese adrenocortical. Objetivos: Analisar a expressão gênica e a
imunorreatividade dos fatores IGF-II, IGF-IR, SF-1 e DAX-1 em tumores
adrenocorticais de crianças e adultos. Avaliamos ainda os efeitos de um
inibidor seletivo do IGF-IR (NVP-AEW541) na proliferação celular e apoptose
de linhagens celulares de tumores adrenocorticais. Métodos: Neste estudo,
a expressão gênica foi determinada por PCR quantitativa em tempo real em
57 tumores adrenocorticais (37 adenomas e 20 carcinomas). Vinte e três
pacientes tinham idade inferior ou igual a 15 anos. A análise de
imunohistoquímica foi realizada em 109 tumores adrenocorticais (71
adenomas e 38 carcinomas). Os efeitos do tratamento com NVP-AEW541
(0,3 a 30 µM) na proliferação celular e apoptose foram avaliados nas células
NCI H295 de carcinoma adrenocortical humano e em uma nova linhagem
celular estabelecida a partir de um adenoma adrenocortical pediátrico da
nossa casuística. Resultados: A hiperexpressão do gene IGF-II foi
evidenciada nos tumores adrenocorticais benignos e malignos de crianças
(média ± EPM, 50,8 ± 18,5 vs. 31,2 ± 3,7, respectivamente; p= 0,23). Em
adultos, a expressão do gene IGF-II foi significativamente mais elevada nos
carcinomas adrenocorticais quando comparada com os adenomas (270,5 ±
130,2 vs. 16,1 ± 13,3; p= 0,0001). O percentual das células neoplásicas
imunorreativas para o IGF-II não foi significativamente diferente entre os
adenomas e carcinomas adrenocorticais pediátricos (14,1 ± 2,8% vs. 31,1 ±
13,1%, respectivamente; p= 0,32). Em adultos, o percentual das células
neoplásicas positivas para o IGF-II foi significativamente maior nos
carcinomas adrenocorticais em relação aos adenomas (34,4 ± 5,8% vs. 14,2
± 3,2, respectivamente; p= 0,03). Os valores de RNAm do IGF-IR foram
significativamente mais elevados nos carcinomas adrenocorticais pediátricos
em relação aos adenomas (9,1 ± 1,2 vs. 2,6 ± 0,3; p= 0,0001), enquanto a
expressão deste receptor foi similar nos tumores adrenocorticais benignos e
malignos de adultos (1,6 ± 0,3 vs. 1,8 ± 0,5, respectivamente; p= 0,75). Os
valores de RNAm do IGF-IR [risco relativo (RR) 2,0, intervalo de confiança
(IC) de 95% 1,2 a 3,1; p= 0,004] e os critérios histopatológicos de Weiss (RR

1,8, IC de 95% 1,2 a 2,7; p= 0,003) foram marcadores independentes de
metástases em crianças e adultos, respectivamente. O NVP-AEW541 inibiu
a proliferação celular estimulada por IGF-II de forma dose e tempo
dependentes nas 2 linhagens celulares de tumores adrenocorticais através
de uma significativa indução da apoptose. Adicionalmente, a hiperexpressão
do gene SF-1 foi identificada em 13% e 15% dos tumores adrenocorticais
diagnosticados em crianças e adultos, respectivamente. O percentual das
células neoplásicas com imunorreatividade nuclear para SF-1 foi
significativamente maior nos tumores adrenocorticais pediátricos em relação
aos tumores diagnosticados em adultos (29,1 ± 5,4% vs. 8,3 ± 2,3%,
respectivamente; p= 0,0001). Estes dados indicam que o aumento da
expressão do SF-1 nos tumores adrenocorticais pediátricos ocorre em nível
pós-traducional. A hiperexpressão do gene DAX-1 foi identificada em 39%
dos tumores adrenocorticais, com uma prevalência semelhante em crianças
e adultos. De forma similar, o aumento da expressão da proteína DAX-1 foi
identificado em 36% e 27% dos tumores adrenocorticais diagnosticados em
crianças e adultos, respectivamente. A imunorreatividade nuclear para DAX1 foi semelhante nos adenomas e carcinomas adrenocorticais (29,2 ± 3,8%
vs. 21,4 ± 5,8% das células neoplásicas, respectivamente; p= 0,12).
Conclusões: A hiperexpressão do IGF-II tem um papel relevante na
tumorigênese adrenocortical. A hiperexpressão do gene IGF-IR foi um
marcador biológico independente do carcinoma adrenocortical metastático
em crianças. Os efeitos anti-tumorais in vitro do NVP-AEW541 sugerem que
o IGF-IR constitui um potencial alvo terapêutico para o carcinoma
adrenocortical humano. Adicionalmente, o aumento da expressão do SF-1
foi evidenciado predominantemente nos tumores adrenocorticais pediátricos.
A hiperexpressão do DAX-1 constitui um evento importante na patogênese
molecular dos tumores adrenocorticais benignos e malignos.
Descritores: 1. Neoplasias do Córtex Supra-Renal, 2. Expressão Gênica, 3.
Fator de Crescimento Insulin-like II, 4. Receptor de IGF-I, 5. Fatores de
Transcrição, 6. Proliferação de Células , 7. Apoptose

SUMMARY

Summary
Almeida MQ. Expression of IGF-II, IGF-IR, SF-1 and DAX-1 genes in
pediatric and adult adrenocortical tumors [thesis]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. 103p.
Introduction: The molecular pathogenesis of adrenocortical tumors is
heterogeneous and incompletely understood. Insulin-like growth factor II
(IGF-II) overexpression has been demonstrated in adult adrenocortical
carcinomas. IGF-II exerts its mitogenic effects through interaction with IGF-I
receptor (IGF-IR). In addition, steroidogenic factor 1 gene (SF-1) and
dosage-sensitive sex reversal-adrenal hypoplasia congenita critical region on
the X chromosome gene (DAX-1), which regulate adrenal development and
steroidogenesis, have been also involved in adrenocortical tumorigenesis.
Objectives: To analyze gene and protein expression of IGF-II, IGF-IR, SF-1
and DAX-1 in pediatric and adult adrenocortical tumors. We also evaluated
the effects of a selective IGF-IR kinase inhibitor (NVP-AEW541) on
adrenocortical tumor cell lines. Methods: Gene expression was determined
by quantitative real-time PCR in 57 adrenocortical tumors (37 adenomas and
20 carcinomas) from 23 children and 34 adults. Twenty and three patients
were younger than 15 years. A tissue microarray analysis was performed on
a large cohort of 109 ACT (71 adenomas and 38 carcinomas; 39 children and
70 adults) In addition, the effects of NVP-AEW541 treatment (0.3 to 30µM)
on proliferation and apoptosis were investigated in the NCI H295 cell line and
in a new cell line established from a pediatric adrenocortical adenoma of our
cohort. Results: IGF-II transcripts were overexpressed in pediatric
adrenocortical carcinomas and adenomas (mean ± SE, 50.8 ± 18.5 vs. 31.2
± 3.7, respectively; p= 0.23). IGF-II gene expression was significantly higher
in adult adrenocortical carcinomas than in adenomas (270.5 ± 130.2 vs. 16.1
± 13.3; p= 0.0001). The percentual of neoplastic cells immunostaining for
IGF-II was not statistically different between pediatric adrenocortical
adenomas and carcinomas (14.1 ± 2.8% vs. 31.1 ± 13.1%, respectively; p=
0.32). Otherwise, the percentual of positive neoplastic cells for IGF-II was
significantly higher in adult adrenocortical carcinomas than in adenomas
(34.4 ± 5.8% vs. 14.2 ± 3.2, respectively; p= 0.03). IGF-IR mRNA levels were
significantly higher in pediatric adrenocortical carcinomas than in adenomas
(9.1 ± 1.2 vs. 2.6 ± 0.3; p= 0.0001), whereas similar IGF-IR expression levels
were identified in adult adrenocortical carcinomas and adenomas (1.6 ± 0.3
vs. 1.8 ± 0.5, respectively; p= 0.75). In a Cox multivariate analysis, IGF-IR
gene expression [hazard ratio (HR) 2.0, 95% confidence interval (CI) 1.2 to
3.1; p= 0.004] and Weiss score (HR 1.7, 95% CI 1.2 to 2.7; p= 0.003) were
independent biomarkers of metastasis in pediatric and adult adrenocortical
tumors, respectively. Furthermore, NVP-AEW541 blocked cell proliferation in
a dose- and time-dependent manner in both NCI H295 and pediatric
adrenocortical cell lines through a significant increase of apoptosis.
Additionally, SF-1 gene overexpression was identified in 13% and 15% of

pediatric and adult adrenocortical tumors, respectively. The percentual of
neoplastic cells with nuclear immunoreactivity for SF-1 was significantly
higher in pediatric than in adult adrenocortical tumors (29.1 ± 5.4% vs. 8.3 ±
2.3%, respectively; p= 0.0001). These findings suggest that SF-1
overexpression occurs at the translational level in pediatric adrenocortical
tumors. DAX-1 gene overexpression was identified in 39% of adrenocortical
tumors with a similar frequency in children and adults. Similarly, DAX-1
protein overexpression was identified in 36% and 27% of pediatric and adult
adrenocortical tumors, respectively. DAX-1 immunostaining on nuclei was not
statistically different in benign and malignant adrenocortical tumors (29.2 ±
3.8% vs. 21.4 ± 5.8% of neoplastic cells, respectively; p= 0.12). Conclusion:
IGF-II overexpression has a pivotal role to adrenocortical tumorigenesis. IGFIR overexpression was a potential biomarker of metastases in children with
adrenocortical carcinoma. We demonstrated that a selective IGF-IR kinase
inhibitor had anti-tumor effects in adult and pediatric ACT cell lines,
suggesting that IGF-IR inhibitors represent a promising therapy for human
adrenocortical carcinoma. In addition, SF-1 overexpression might be mainly
involved in pediatric adrenocortical tumorigenesis. DAX-1 overexpression
has an important role to molecular pathogenesis of benign and malignant
adrenocortical tumors.
Descriptors: 1. Adrenal Cortex Neoplasms, 2. Gene Expression, 3. Insulinlike Growth Factor II, 4. IGF-I Receptor, 5. Transcription Factors, 6. Cell
Proliferation, 7. Apoptosis
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1.1 Tumores adrenocorticais

Uma crescente prevalência dos tumores adrenocorticais tem sido
observada na última década devido a maior utilização de métodos de
imagem. Aproximadamente 6% dos pacientes submetidos a exames de
imagem podem apresentar nódulos adrenocorticais como achado incidental
(1). A prevalência média dos tumores adrenocorticais foi de 5,9% em 25
estudos de autópsia (2). A freqüência dos nódulos adrenocorticais
correlacionou-se com a idade, 0,2% em indivíduos com idade inferior a 30
anos e 6,9% acima de 70 anos (1). A maior parte destes tumores constituem
adenomas adrenocorticais não funcionantes (3).
A neoplasia maligna do córtex adrenal corresponde a 0,05-2,0% de
todos os cânceres, com uma incidência de 2 casos/milhão de pessoas/ano
em adultos (2). A incidência dos tumores adrenocorticais pediátricos foi
estimada em 0,3-0,38 casos/milhão de pessoas/ano em crianças abaixo de
15 anos. Contudo, uma incidência significativamente mais elevada dos
tumores adrenocorticais tem sido evidenciada em crianças provenientes das
regiões sul e sudeste do Brasil (4). O carcinoma adrenocortical apresenta
uma distribuição bimodal, o primeiro pico ocorrendo antes dos 5 anos e o
segundo na quarta e quinta décadas de vida (5). Em diversas séries, ocorre
uma predominância do sexo feminino, correspondendo a 65-90% dos casos
(6-10). A síndrome de Cushing está presente em 30-40% dos pacientes com
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carcinoma adrenocortical. Virilização acomete aproximadamente 20-30%
dos adultos com carcinoma adrenocortical e consiste na síndrome hormonal
mais freqüente nas crianças (11).
Em 1984, Weiss (12) sugeriu a introdução de escores de
malignidade
determinação

baseados
dos

em

critérios

critérios

histopatológicos.

histopatológicos

não

foi

Contudo,

a

completamente

reprodutível por outros patologistas (13). Outra limitação importante é a não
aplicabilidade

dos

critérios

de

Weiss

nos

tumores

adrenocorticais

pediátricos. Diferentemente dos adultos, os tumores adrenocorticais
pediátricos com prognóstico desfavorável baseado somente em critérios
histopatológicos apresentam freqüentemente evolução clínica favorável (7,
14, 15). Portanto, os critérios definitivos de malignidade são a presença de
invasão tecidual e de órgãos adjacentes ou metástases neste grupo.
O fator prognóstico mais relevante nos pacientes com tumor
adrenocortical é o estadiamento, conforme proposto por MacFarlane (16) e
modificado por Sullivan (17). A maioria dos pacientes encontra-se nos
estágios III e IV ao diagnóstico, embora séries mais recentes tenham
mostrado uma tendência ao diagnóstico mais precoce (18). A ressecção
tumoral completa constitui a melhor chance de cura para o carcinoma
adrenocortical em estágios precoces. Apesar da ressecção cirúrgica,
virtualmente todos os pacientes com estágio III apresentam recorrência ou
doença metastática dentro de 5 anos. O carcinoma adrenocortical possui um
prognóstico desfavorável, com mortalidade de 15-47% em 5 anos (19).
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A ressecção cirúrgica de recorrências locais ou doença metastática
inicial é uma opção terapêutica aceitável, estando associada com aumento
da sobrevida em estudos retrospectivos (20-22). Mitotane (o,p’-DDD) é o
único agente adrenolítico disponível para o tratamento do carcinoma
adrenocortical (23). Apesar de controlar o excesso de produção hormonal na
maioria dos tumores adrenocorticais, regressões tumorais objetivas foram
detectadas em apenas 25% dos pacientes em uso de mitotane (23).
Protocolos de quimioterapia citotóxica têm sido usados no tratamento do
carcinoma adrenocortical avançado, contudo os resultados são limitados
(24-26). O protocolo italiano proposto por Berruti (cisplatina, etoposide e
doxorrubicina) produziu remissões parciais em 49% dos pacientes com
carcinoma adrenocortical metastático (26). De forma similar, a terapia
citotóxica com estreptozotocina e mitotane foi associada a respostas parcias
em somente 36% dos casos (27). Desta forma, os protocolos atualmente
disponíveis para o tratamento do carcinoma adrenocortical metastático são
ineficazes e novas alternativas terapêuticas são necessárias.
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1.2 Tumorigênese adrenocortical

A tumorigênese é um processo constituído de múltiplas etapas que
determinam a transformação progressiva de células normais em células
cancerosas (28). Estudos de clonalidade indicam que os carcinomas
adrenocorticais são tumores monoclonais, enquanto que a maioria das
lesões adrenocorticais benignas é policlonal (29, 30). O genótipo das células
cancerosas resulta da manifestação de seis alterações essenciais que
coletivamente proporcionam vantagens na sobrevida celular: auto-suficiência
de sinais de crescimento, insensibilidade a sinais anti-proliferativos, escape
da apoptose, potencial de replicação ilimitado, angiogênese sustentada,
além de invasão tecidual e metástases (28).
Aspectos moleculares envolvidos na tumorigênese adrenocortical
têm sido amplamente investigados, contudo poucos marcadores moleculares
mostraram-se úteis para o diagnóstico de malignidade, principalmente no
grupo pediátrico (31-33). Estudos com hibridização genômica comparativa
demonstraram o alto grau de instabilidade cromossômica presente nos
tumores adrenocorticais, sobretudo nos carcinomas (34-39). Adicionalmente,
estes estudos sugeriram diferentes mecanismos moleculares envolvidos na
tumorigênese adrenocortical pediátrica (34-39).
Síndromes genéticas têm sido associadas a uma maior incidência
de tumores adrenocorticais (11). A síndrome de Beckwith-Wiedemann,
anormalidade do crescimento associada a perdas alélicas do cromossomo
11p15 e caracterizada por macrossomia neonatal, macroglossia e
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onfalocele, possui uma maior incidência do tumor de Wilms e do carcinoma
adrenocortical (40). A síndrome de Li-Fraumeni, que se caracteriza
clinicamente pelo desenvolvimento de múltiplos tumores (carcinoma de
mama, tumores cerebrais, sarcomas de partes moles e leucemia), também
apresenta

uma

incidência

aumentada

do

carcinoma

adrenocortical.

Mutações germinativas no gene p53, localizado no cromossomo 17p, foram
encontradas em famílias acometidas por esta síndrome (41). Recentemente,
uma alta incidência de uma única mutação germinativa do gene p53 foi
demonstrada em 35 de 36 tumores adrenocorticais esporádicos de crianças
provenientes da região sul do Brasil (42). Esta mutação, localizada no exon
10 do gene p53, resulta na substituição do aminoácido arginina por histidina
na posição 337 (Arg337His) do domínio de tetramerização da proteína. Esta
mutação missense foi também estudada em outra casuística de pacientes
brasileiros da região sudeste, sendo identificada em 78% das crianças e em
14%

dos

adultos

com

tumores

adrenocorticais

(43).

Os

tumores

adrenocorticais associados à mutação germinativa Arg337His apresentaram
uma alta freqüência de inativação bialélica do gene p53, resultante da perda
total do cromossomo 17. Entretanto, a perda total isolada do cromossomo 17
não se correlacionou com o comportamento agressivo dos tumores
adrenocorticais. Por outro lado, a perda concomitante dos cromossomos 2,
9, 11 e 17 foi identificada somente nos carcinomas adrenocorticais (44).
As células adrenocorticais derivam de uma condensação de células
do epitélio celômico (crista urogenital), a qual dá origem ao primórdio
adrenogonadal e as estruturas renais (45). Diversas moléculas são
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importantes para o desenvolvimento do primórdio adrenogonadal (Figura 1).
Em particular, dois fatores de transcrição, o fator esteroidogênico 1 (SF-1) e
um fator codificado por uma região crítica do cromossomo X associada ao
sexo reverso e à hipoplasia adrenal congênita (DAX-1), são essenciais para
o desenvolvimento e diferenciação adrenal e gonadal (46).

Primórdio
adrenogonadal

Adrenal
Fetal

Zona
IGF-II e IGF-IR
definitiva SF-1 e DAX-1
Adrenal adulta
Zona fetal

Crista Urogenital

WT-1
WNT-4

pH ~ 7,9

SF-1
DAX-1
Células
germinativas
primordiais

Gônada
bipotencial

HAM
SF-1
SRY

Testículo

DAX-1
WNT-4
Ovário

Rim
PAX2
RET
GDNF

Figura 1. Organogênese adrenal. O desenvolvimento da crista urogenital
resulta na formação do córtex adrenal, gônadas e rins. HMA, hormônio antiMülleriano; DAX-1, fator codificado por uma região crítica do cromossomo X
associada ao sexo reverso e à hipoplasia adrenal congênita; GDNF, fator
neurotrófico de derivação glial; IGF-II, fator de crescimento semelhante à
insulina II; IGF-IR, receptor de IGF-I; PAX2, gene paired-box 2; RET,
receptor do GDNF; SF-1, fator esteroidogênico 1; SRY, fator determinante
testicular codificado no cromossomo Y; SOX9, gene SRY-box 9; WNT-4,
wingless-type mouse mammary tumor virus integration site member 4; WT-1,
gene 1 do tumor de Wilms.
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Após 10-15 semanas de gestação, a glândula supra-renal fetal
humana encontra-se aumentada desproporcionalmente e exibe intenso
crescimento e atividade esteroidogênica em um compartimento cortical
definido como zona fetal (45). A zona fetal representa 85% do córtex adrenal
e exibe características de células secretoras de esteróides, principalmente
sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA-S) (45). Após o nascimento,
ocorre remodelação significativa do córtex adrenal, incluindo apoptose da
zona fetal e zoneamento definitivo (46). A manifestação precoce do tumor
adrenocortical na infância, o predomínio do quadro clínico de virilização,
assim como as características histopatológicas do tumor reforçam a idéia de
que estes tumores originam-se a partir do córtex adrenal fetal (46).
Estudos funcionais demonstraram que a estabilidade do domínio de
tetramerização do P53 contendo a mutação Arg337His é extremamente
sensível a variações fisiológicas do pH (47). A glândula supra-renal sofre um
remodelamento celular intenso durante o desenvolvimento perinatal,
processo este que requer a integridade funcional dos mecanismos de
apoptose. As células adrenais em apoptose apresentam um aumento do pH
intracelular (~7,9) (48). No desenvolvimento adrenal, estes fatores podem
colaborar para criar um ambiente celular favorável, caracterizado por um pH
elevado, que desestabiliza o domínio de tetramerização mutante, levando a
perda da função supressora tumoral do P53. Portanto, a disfunção do P53
dependente de pH representa uma das bases moleculares dos tumores
adrenocorticais de crianças das regiões sul e sudeste do Brasil.
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Estudos moleculares têm demonstrado o envolvimento da via de
sinalização Wnt (wingless-type mouse mammary tumor virus integration site
member) na patogênese de diversos tumores malignos (49, 50). A βcatenina, que atua na adesão intercelular e como um cofator de transcrição
nuclear, tem um papel central nesta via de sinalização. Recentemente,
mutações ativadoras da β-catenina foram identificadas em 28% dos tumores
adrenocorticais, com igual prevalência em adenomas e carcinomas (51).

1.3 Fator de crescimento semelhante à insulina II (IGF-II) e
Receptor de IGF-I (IGF-IR)

A via de sinalização dos fatores de crescimento semelhantes à
insulina

(IGFs)

tem

uma

importante

função

no

crescimento

e

desenvolvimento celular normal. Os componentes do sistema IGF (IGFs,
receptores e proteínas de ligação) são expressos em tecidos adrenocorticais
fetais humanos (52). As concentrações circulantes e teciduais do fator de
crescimento semelhante à insulina II (IGF-II) reduzem significativamente no
período pósnatal, o que sugere o seu envolvimento na regulação do
desenvolvimento fetal (45). Weber et al. (53) demonstraram que o aumento
da expressão do IGF-II em tecido adrenocortical foi associado à hiperplasia
adrenocortical em camundongos adultos transgênicos.
O aumento da expressão do IGF-II foi observado em vários tumores
embrionários (54-57), incluindo os tumores adrenocorticais (58). Alterações
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específicas do locus 11p15, região na qual foi mapeado o gene IGF-II, foram
descritas em tumores embrionários associados à síndrome de BeckwithWiedemann (40). Esta região contém um cluster de genes que sofrem
imprinting parental, entre estes, o IGF-II que é transcrito a partir do alelo
paterno (59). Outros genes neste locus, H19 e p57Kip2, também sofrem
imprinting parental, mas ao contrário do IGF-II, são expressos pelo alelo
materno (60, 61). A transcrição do gene H19 gera um microRNA, que atua
como silenciador pós-transcricional do IGF-II, enquanto o gene p57kip2
regula mecanismos do ciclo celular, ambos sendo considerados genes
supressores tumorais (62, 63). A dissomia uniparental do locus 11p15 com
anormalidade do imprinting genômico foi relacionada à síndrome de
Beckwith-Wiedemann (64). Nesta dissomia uniparental, ocorre duplicação do
alelo paterno e deleção do alelo materno, com expressão bialélica do IGF-II
e silenciamento dos genes H19 e p57kip2, o que predisporia a formação de
tumores (Figura 2).
A dissomia uniparental do locus 11p15 foi inicialmente identificada
em 37% dos tumores adrencorticais esporádicos em adultos (65).
Adicionalmente,

a

perda

de

heterozigose

do

locus

11p15

ou

a

hiperexpressão do gene IGF-II foram encontradas em 93% dos tumores
adrenocorticais malignos e em 8,6% dos tumores adrenocorticais benignos
em indivíduos adultos (31, 65, 66). Recentemente, estudos envolvendo perfil
de

expressão

gênica

(microarray)

dos

tumores

adrenocorticais

demonstraram o aumento da expressão do gene IGF-II em carcinomas
adrenocorticais diagnosticados em pacientes adultos (32, 67, 68). Esta
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hiperexpressão correlacionou-se com os critérios histopatológicos de Weiss
neste grupo etário (32).

Normal
Alelo paterno
Alelo materno
p57kip2 IGF-II H19
Tumor maligno

IGF-II ↑ ↑ ↑
Alelo paterno
Alelo paterno

p57kip2 IGF-II H19

P57kip2 ↓
H19 ↓

Figura 2. Representação esquemática da dissomia uniparental paterna do
locus 11p15 com alteração do imprinting genômico observada em tumores
embrionários e adrenocorticais. H19 e p57kip2, genes supressores tumorais;
IGF-II, fator de crescimento semelhante à insulina II. Os desenhos
preenchidos representam os genes expressos e os não-preenchidos
simbolizam os genes silenciados.

Apesar da hiperexpressão do gene IGF-II ter sido demonstrada em
carcinomas adrenocorticais diagnosticados em adultos, poucos estudos
avaliaram a sua importância na tumorigênese adrenocortical pediátrica (69,
70). Recentemente, West et al. (70) realizaram o primeiro estudo de perfil de
expressão gênica em tumores adrenocorticais esporádicos de crianças,
incluindo 5 adenomas e 18 carcinomas. Nesta série, a definição de
malignidade foi baseada somente em critérios histopatológicos. O gene do
receptor 4 do fator de crescimento de fibroblastos (FGFR4) e o gene IGF-II
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foram significativamente mais expressos nas amostras tumorais em relação
ao tecido adrenocortical normal, contudo a hiperexpressão destes genes foi
similar entre os tumores adrenocorticais benignos e malignos (70).
Um alteração característica do padrão de proteínas de ligação de
IGFs (IGFBPs) tem sido demonstrada nos carcinomas adrenocorticais, com
concentrações de IGFBP-2 significativamente mais elevadas nos tumores
adrenocorticais

malignos

em

relação

aos

tumores

benignos

(71).

Concentrações séricas elevadas de IGFBP-2 foram também encontradas
em mais de 80% dos pacientes com carcinoma adrenocortical metastático
(72). Embora concentrações elevadas de IGFBP-2 sejam um achado
freqüente em tumores malignos (73), o significado desta alteração para o
carcinoma adrenocortical permanece indefinido, já que acreditava-se que a
IGFBP-2

fosse

um

modulador

negativo

do

crescimento

somático,

principalmente em decorrência da sua ação em seqüestrar IGF-II (74).
O IGF-II é um potente estimulador do crescimento in vitro de
linhagens de células tumorais adrenocorticais (75). O peptídeo mitogênico
IGF-II exerce a sua bioatividade autócrina e parácrina através da interação
com o receptor de IGF-I (IGF-IR) (75). O IGF-II também pode se ligar ao
IGF-IIR (receptor manose-6-fosfato), cuja função não está totalmente
definida, mas parece regular a degradação e a biodisponibilidade do IGF-II
(76). Conseqüentemente, a hiperexpressão do IGF-II ou do seu receptor
(IGF-IR) pode ativar uma seqüência de eventos intracelulares, que
promovem a inibição da apoptose, estímulo da mitogênese e angiogênese,
além de contribuir para o desenvolvimento de metástases (Figura 3) (77,
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78).

Contudo,

o

envolvimento

do

gene

IGF-IR

na

tumorigênese

adrenocortical não foi extensivamente determinado.

WT

IGF-II

IGFBPs

IGF-IR

p53

BRCA

VHL

IRS

SHC

PI3K

PSA

MMP
RAS

Metástase

Casp3
Bax
Bad
Fas

uPA

AKT

Bcl2
IKKs

Angiogênese

FKHR GSK3

NFKΒ

Sobrevida

MAPK

VEGF

Mitogênese / Transformação

Figura 3. Efeitos biológicos desencadeados pela via de sinalização do IGFIR. IGF-II, fator de crescimento semelhante à insulina tipo II; IGF-IR, receptor
de IGF-I; IGFBPs, proteínas de ligação de IGFs; PSA, antígeno específico
prostático; WT, gene do tumor de Wilms; BRCA, gene supressor de câncer
de mama; VHL, gene supressor tumoral von Hippel-Lindau; IRS, substrato
do receptor de insulina; SHC, proteína de transformação contendo o domínio
homólogo 2 Src; Casp3, caspase 3; Bax e Bad, proteínas pró-apoptóticas da
família bcl-2; Fas, receptores da morte; PI3K, fosfoinositol quinase 3; AKT,
proteína quinase B; IKKs, quinases IkB; NFKB, fator nuclear KB; FKHR, fator
de transcrição forkhead; GSK3, quinase glicogênio sintase 3; MAPK,
proteína quinase ativada por mitógenos; MMP, metaloproteinase; uPA,
ativador de plasminogênio tipo uroquinase; VEGF, fator de crescimento
vascular endotelial.
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A apoptose pode ser deflagrada através de duas vias de
sinalização: extrínseca e intrínseca (79). A via extrínseca é ativada a partir
de receptores da morte Fas, que pertencem à superfamília dos receptores
do fator de necrose tumoral (80). A via intrínseca estimula a liberação
citoplasmática do citocromo-c mitocondrial, promovendo assim a ativação da
caspase-9. A via intrínseca é regulada principalmente pela família de
proteínas bcl-2, que inclui um grupo de proteínas pró-apoptóticas (Bad, Bax,
entre outras) (81). A ativação do IGF-IR promove a fosforilação da
fosfoinositol 3 quinase (PI3K) com conseqüente inibição das proteínas próapoptóticas Bad e Bax. Desta forma, o IGF-IR está envolvido no controle da
via intrínseca da apoptose (78). As vias extrínseca e intrínseca convergem
para a ativação das caspases efetoras finais (caspases 3 e 7) (Figura 4)
(79).
Recentemente, inibidores seletivos da atividade tirosina quinase do
IGF-IR têm sido considerados como uma nova abordagem para o tratamento
de diversas neoplasias malignas (78). Um inibidor seletivo da atividade
tirosina quinase do IGF-IR (NVP-AEW541) foi capaz de efetivamente inibir a
autofosforilação do IGF-IR, assim como a fosforilação da proteína quinase B
(AKT) e da proteína quinase ativada por mitógenos (MAPK) (82, 83). Os
efeitos anti-tumorais do NVP-AEW541 foram avaliados em modelos de
xenotransplante de sarcoma em camundongos (82, 83).
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Receptores
da morte

IGF-IR

FADD

FADD

P

P

Caspase-8

Caspase-8

P

IRS1-4

P

PI3K

AKT

P

Bid
Bad

Via
Extrínseca

Bax

Caspase-9

Via
Intrínseca

Citocromo c

Ativação das
caspases
Caspase-3
Caspase-6

Apoptose

Caspase-7

Figura 4. Mecanismos de ativação das vias extrínseca e intrínseca da
apoptose. FADD, domínio dos receptores da morte Fas; IGF-IR, receptor do
fator de crescimento semelhante à insulina tipo I (IGF-I); IRS, substrato do
receptor de insulina; PI3K, fosfoinositol quinase 3; AKT, proteína quinase B;
Bad, Bax e Bid; proteínas pró-apoptóticas da família bcl-2.

1.4 Fator esteroidogênico 1 (SF-1)

O SF-1, membro órfão da superfamília dos receptores nucleares, foi
identificado inicialmente como fator de transcrição regulador da região
promotora proximal de diversas enzimas esteroidogênicas do citocromo
P450 (84). Posteriormente, vários estudos mostraram que o SF-1 atua em
vários níveis do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, regulando a expressão de
genes que controlam a esteroidogênese e a reprodução (85). O SF-1 possui
um domínio clássico de ligação ao DNA contendo dedos de zinco na região
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amino-terminal, e outro domínio conservado na região carboxi-terminal (85).
O SF-1 contém uma região ativadora entre os domínios de ligação, que é
somente fosforilada pela MAPK (Erk2) e facilita o recrutamento de cofatores,
incluindo coativadores e correpressores (86). Além do córtex adrenal, o SF-1
também é expresso em gonadotrofos e no núcleo hipotalâmico ventromedial
(85).
O fenótipo das mutações inativadoras do gene SF-1 em humanos
demonstraram a importância deste fator de transcrição no desenvolvimento
e função endócrina. A primeira mutação, substituição do aminoácido glicina
por glutamato na posição 35 do SF-1, foi identificada em uma paciente com
insuficiência adrenal e sexo reverso XY com disgenesia gonadal bilateral
(87). Posteriormente, a identificação de uma microdeleção de 8 pb no gene
SF-1 em uma paciente com sexo reverso XY e função adrenal normal
demonstrou que o efeito negativo de mutações do SF-1 pode afetar
diferentemente a atividade transcricional gonadal e adrenal (88).
Embora a formação do primórdio adrenogonadal ocorra na ausência
do SF-1, eventos subseqüentes são interrompidos por apoptose em ratos
deficientes deste fator, levando a agenesia adrenal e morte pós-natal por
insuficiência adrenal (89, 90). O SF-1 mostrou-se também essencial para o
crescimento adrenal residual após adrenalectomia unilateral em estudo com
camundongos adultos heterozigotos para deficiência deste fator de
transcrição (Sf-1+/-) (91). Estas observações sugeriram que o SF-1 regula a
expressão de genes que controlam a proliferação celular e apoptose no
córtex adrenal. O gene SF-1 localiza-se no locus 9q33.3, região
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cromossômica na qual foi demonstrado ganho e amplificação em tumores
adrenocorticais diagnosticados em crianças (35, 36). Recentemente, a
amplificação do gene SF-1 foi evidenciada por hibridização in situ e detecção
por fluorescência (FISH) em 8 de 9 tumores adrenocorticais de crianças
brasileiras, sugerindo uma associação entre o aumento do número de cópias
deste gene e a tumorigênese adrenocortical (92). Adicionalmente, um
aumento da expressão da proteína SF-1 foi evidenciado nestes casos (93).
Estudo

de

imunohistoquímica

para

o

SF-1

evidenciou

imunoreatividade em amostras de tecidos adrenocorticais normais e
patológicos (5 adenomas não funcionantes, 3 adenomas produtores de
cortisol, 6 aldosteronomas e 5 carcinomas adrenocorticais) (94). Apesar da
associação sugerida entre o SF-1 e a tumorigênese adrenocortical, a
expressão deste fator de transcrição foi determinada somente em séries com
número reduzido de tumores adrenocorticais (93, 94).

1.5 Fator codificado por uma região crítica do cromossomo X
associada ao sexo reverso e à hipoplasia adrenal congênita
(DAX-1)

O gene DAX-1, mapeado no locus Xq22, codifica um receptor
nuclear órfão contendo um domínio conservado de ligação ao DNA, mas
sem a presença de dedos de zinco (95). O papel deste fator de transcrição
no desenvolvimento adrenal foi inicialmente demonstrado em pacientes com
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mutações inativadoras do gene DAX-1, que apresentaram hipoplasia adrenal
congênita ligada ao X, caracterizada por ausência da zona definitiva e
persistência da zona adrenal fetal (96, 97).
O DAX-1 liga-se ao DNA e atua como repressor da transcrição de
outros receptores nucleares (98). A expressão aumentada do DAX-1 em
linhagem celulares de tumores adrenocorticais suprime a expressão gênica
da proteína regulatória aguda da esteroidogênese (StAR), diminuindo de
forma significativa a secreção de esteróides (96). Evidências cumulativas
têm demonstrado o papel repressor do DAX-1 sobre a transcrição mediada
por SF-1 no córtex adrenal, provavelmente através do recrutamento de
correpressores para o complexo transcricional (96, 99-102). O SF-1 regula
positivamente a expressão de todas as enzimas esteroidogênicas envolvidas
na produção de cortisol e aldosterona (incluindo StAR, 11-hidroxilase e 17hidroxilase), exceto a aldosterona sintetase (103-111).
A expressão do gene DAX-1 foi analisada pela técnica de Northen
blot em amostras de tecidos adrenocorticais normais e patológicos (3
adenomas não funcionantes, 8 adenomas produtores de cortisol, 11
aldosteronomas e 5 carcinomas). A expressão do gene DAX-1 foi mais
elevada em tumores não funcionantes, baixa ou indetectável em
aldosteronomas, intermediária em adenomas produtores de cortisol e
heterogênea

no

grupo

de

carcinomas

(112).

Posteriormente,

foi

demonstrado que a expressão da proteína DAX-1 em adenomas produtores
de cortisol está significativamente reduzida, resultando em aumento da
atividade da enzima 17-hidroxilase (113). Em contraste, Bassett et al. (114)
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mostraram valores de RNAm elevados dos genes SF-1 e DAX-1 em
adenomas produtores de cortisol e aldosterona quando comparados com
tecidos adrenocorticais normais. Desta forma, a relação entre SF-1, DAX-1 e
atividade esteroidogênica em tumores adrenocorticais ainda permanece
controversa. Embora o DAX-1 seja um importante fator de transcrição
envolvido na organogênese adrenal e tenha uma ação repressora sobre a
atividade transcricional do SF-1, o seu papel na tumorigênese adrenocortical
de crianças e adultos não foi extensivamente estudado.

2. OBJETIVOS
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Determinar a expressão gênica e a imunorreatividade dos fatores
IGF-II, IGF-IR, SF-1 e DAX-1 em tumores adrenocorticais benignos e
malignos de crianças e adultos.



Correlacionar os dados de expressão com as características
hormonais, o diagnóstico histológico e a evolução dos tumores
adrenocorticais.



Avaliar os efeitos in vitro do inibidor seletivo do IGF-IR (NVPAEW541) na proliferação celular e apoptose de linhagens celulares de
tumores adrenocorticais humanos.

3. MÉTODOS
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Este projeto foi aprovado pela 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 (processo
no. 187/06). Após consentimento informado por escrito, obtivemos amostra
de tecido tumoral dos pacientes. As avaliações hormonais e os estudos
moleculares foram realizados no Laboratório de Hormônios e Genética
Molecular/LIM 42, Divisão de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das
Clínicas, FMUSP.

3.1. Pacientes

Cinqüenta e sete pacientes não relacionados, adultos ou crianças
de ambos os sexos, com tumor adrenocortical foram estudados. Os tumores
adrenocorticais esporádicos foram diagnosticados em 23 crianças (7
meninos e 16 meninas; 0,9 a 15 anos) e 34 adultos (4 do sexo masculino e
30 do sexo feminino; 18 a 66 anos). O período médio de seguimento foi de
57,8 ± 6,2 meses. Os pacientes foram submetidos à avaliação hormonal e
realização

de

exames

de

imagem

(ultrassonografia,

tomografia

computadorizada e/ou ressonância magnética). O diagnóstico de tumor
adrenocortical funcionante foi estabelecido a partir da determinação do
cortisol urinário em amostras de 24h, avaliação da supressão do cortisol

Métodos 24

sérico após 1 mg de dexametasona, concentrações plasmáticas de ACTH,
andrógenos (testosterona, androstenediona, DHEA e seu composto
sulfatado),

precursores

esteroidais

(17-hidroxiprogesterona

e

11-

deoxicortisol), estradiol, aldosterona e atividade plasmática de renina.
Síndrome de Cushing (41%) foi a manifestação clínica mais freqüente nos
adultos com tumores adrenocorticais, enquanto síndrome virilizante (67%)
constituiu a apresentação clínica mais comum no grupo pediátrico (Tabela
1).

Tabela 1. Características
adrenocorticais.

clínicas

de

57

pacientes

Crianças

com

tumores

Adultos

Adenomas

Carcinomas

Adenomas

Carcinomas

(n= 17)

(n= 6)

(n= 20)

(n=14)

2,6 ± 0,5

5,0 ± 2,2

36,8 ± 2,4

32,2 ± 3,8

2,4:1

2:1

19:1

2,5:1

68,1 ± 11,4

33,7 ± 13,3

73,1 ± 10,9

33,9 ± 10,3

Cushing

1

0

12

2

Virilizante

12

3

2

3

Mista

4

3

1

5

Não funcionante

0

0

5

4

Idade (anos)

(A)

Sexo (F:M)
Seguimento (meses) (A)
Síndrome clínica n

(A): Média ± EPM

O prognóstico dos pacientes foi avaliado a partir do estadiamento
proposto pela Organização Mundial de Saúde (Anexo A), adaptado de
Sullivan (17). Os tumores adrenocorticais em pacientes adultos foram
classificados de acordo com os critérios histopatológicos de Weiss (Anexo
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B): 20 adenomas adrenocorticais (escore de Weiss ≤ 3) e 14 carcinomas
adrenocorticais (escore de Weiss ≥ 4) (12). No grupo pediátrico, observamos
que 54% dos tumores adrenocorticais (7 de 13) com escore de Weiss > 3
apresentaram evolução clínica benigna, confirmando que os critérios
histopatológicos de Weiss não são preditivos de malignidade em crianças (7,
15). Conseqüentemente, o diagnóstico definitivo de malignidade foi
estabelecido em 6 de 23 tumores adrenocorticais a partir de um
estadiamento avançado (III ou IV) ou evolução clínica desfavorável. O gene
supressor tumoral p53 foi estudado previamente em 22 crianças e 26 adultos
com tumores adrenocorticais. A mutação germinativa Arg337His do p53 foi
identificada em 77% e 12% das crianças e adultos, respectivamente. As
características clínicas e histopatológicas dos tumores adrenocorticais em
criança e adultos estão descritas nos anexos C e D, respectivamente.

3.2 Estudo Molecular

3.2.1 Extração de RNA

Os tecidos tumorais foram obtidos durante procedimento cirúrgico
habitual e armazenados em nitrogênio líquido até a realização da extração
de RNA. O RNA total das amostras foi extraído a partir dos tecidos
congelados em nitrogênio líquido utilizando-se o método do Trizol Reagente
(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). A qualidade do RNA extraído foi avaliada a
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partir da relação de absorbância A260/280 e da integridade das bandas de
RNA ribossômico em gel de agarose 1% após eletroforese (Figura 5). A
relação de absorbância A260/280 foi maior que 1,7 em todas as amostras. As
concentrações das amostras de RNA total foram determinadas em
espectrofotômetro. O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado por
transcrição reversa (RT) utilizando-se o produto comercial High Capacity
(Applied Biosystems, Forster City, CA, USA).

Tumores Adrenocorticais
34 17 36 37 38 39 41 11 12 40 24 37

13 42 44 01 04 07

Figura 5. Eletroforese de gel de agarose 1% revelando a intensidade das
bandas das subunidades 18S e 28S do RNA total extraído das amostras
tumorais.

3.2.2 RT-PCR quantitativa em tempo real

A quantificação do cDNA foi realizada no aparelho ABI Prism 7000
(Applied Biosystems, Forster City, CA, USA) utilizando-se ensaios 5’
nuclease do sistema Taqman (Applied Biosystems, Forster City, CA, USA).
Os ensaios Taqman para os genes alvos (IGF-II, Hs01005963_m1; IGF-IR,
Hs00181385_m1; SF-1, Hs00610436_m1; DAX-1, Hs00230864_m1) e
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endógeno (ß-actin, 43263) continham oligonucleotídeos iniciadores exônicos
e sondas específicas interexônicas para o fragmento amplificado, que
garantiram a não amplificação de DNA genômico. As sondas dos genes
alvos foram marcadas com a fluorescência FAM, enquanto a sonda da ßactina foi marcada com VIC. Estas sondas incitam comprimentos de ondas
distintos, que emitem sinais captados pelo aparelho.
Durante a reação de PCR, o ciclo em que cada curva de
amplificação ultrapassou o limiar de detecção da fluorescência (CT) foi
determinado e utilizado para quantificação da expressão gênica. As reações
de amplificação foram realizadas em uma etapa inicial de 95°C por 10 min,
seguida de 50 ciclos de 95°C por 15 s e 60°C por 10 min. A amplificação
dos genes alvos foi normalizada pelas condições de amplificação da ßactina (controle endógeno) em cada amostra tumoral. Um grupo comercial
de 61 tecidos adrenocorticais normais (Human Adrenal Gland Total RNA,
Clontech, Palo Alto, CA, USA) foi utilizado como amostra de referência na
análise da quantificação relativa. A quantificação relativa foi realizada pelo
método 2-ΔΔCT (115), onde o ΔCT representa a diferença de expressão entre
o gene alvo e o endógeno 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. Os valores da expressão gênica representam
o número de vezes em que o gene alvo está expresso no tecido tumoral em
relação ao grupo de tecidos adrenocorticais normais. A hiperexpressão
gênica foi definida como um valor de expressão ≥ 2.
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A validação do método 2-ΔΔCT foi realizada pela construção de
curvas de amplificação com concentrações progressivamente maiores de
cDNA a fim de avaliar se as eficiências de amplificação dos genes alvos e
endógeno foram comparáveis (inclinação da reta < 0,1). A eficiência de
amplificação dos genes IGF-II e IGF-IR (Figura 6) e dos genes SF-1 e DAX1 (Figura 7) foram comparáveis à da ß-actina somente nas reações em
singleplex (oligonucleotídeos e sondas do gene alvo e endógeno em poços
distintos). Nas reações em multiplex, evidenciamos que a amplificação dos
genes alvos interferiu com a amplificação da ß-actina. Desta forma, as
reações de amplificação em triplicata foram realizadas em singleplex.
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Figura 6. Curvas de eficiência de amplificação em singleplex dos genes
alvos (A, IGF-IR; B, IGF-II) em relação à ß-actina.
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Figura 7. Curvas de eficiência de amplificação em singleplex dos genes
alvos (A, SF-1; B, DAX-1) em relação à ß-actina.
A variabilidade da expressão da ß-actina nos tecidos tumorais foi
avaliada pelo cálculo 2-ΔCT, onde o ΔCT representa a diferença do CT da ßactina na amostra tumoral em relação ao grupo de tecidos adrenocorticais
normais (116). Idealmente, o valor obtido para cada amostra deve ser 1, o
que significa que a expressão da ß-actina é igual no tecido tumoral e
normal. A média dos valores de expressão da ß-actina nos 57 tecidos

Métodos 30

tumorais foi 1,2 ± 0,1, indicando que a ß-actina é um gene endógeno
adequado para a análise de expressão gênica em tumores adrenocorticais.

3.3 Micromatriz tecidual (TMA) e imunohistoquímica

Foram selecionados 109 casos de tumores adrenocorticais, no
período de 1979 a 2007 (Tabela 2). Cortes histológicos representativos dos
casos, corados pela Hematoxilina e Eosina foram revisados e as áreas de
interesse foram selecionadas nas lâminas. As mesmas áreas foram
marcadas nos respectivos blocos de parafina doadores dos tecidos.
Cilindros de 1,0 mm de diâmetro das áreas marcadas nos blocos de
parafina doadores foram transportados para um bloco de parafina receptor
através de um sistema mecanizado de precisão (Beecher Instruments, Sun
Prairie, WI, USA), com um intervalo de 0,3 mm entre os cilindros. Cada
cilindro foi alocado numa posição do bloco receptor definida em um sistema
cartesiano de coordenadas, com o conjunto das amostras constituindo uma
micromatriz tecidual (TMA) com 12 linhas e 10 colunas. No total, o TMA
construído contém 120 posições (109 amostras de 109 casos, com 01
amostra por caso). Duas amostras de tecido adrenocortical normal e um
espaço em branco foram usados para determinar o posicionamento do
TMA. O bloco de TMA foi então cortado em secções histológicas numeradas
e consecutivas de 3 μm (Leica Instruments, Singapura). Outros dois blocos
de TMA semelhantes foram feitos, obtendo-se uma triplicata (blocos de TMA
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número T0113, T0114 e T0115) (Figura 8). A perda de representação das
amostras tumorais nos blocos de TMA foi de 8%. Um bloco adicional de
TMA controle, constituído de tecidos adrenocorticais normais de uma
criança e 5 adultos, foi construído.

Tabela 2. Características clínicas de 109 pacientes com tumores
adrenocorticais.
Crianças

Adultos

Adenomas

Carcinomas

Adenomas

Carcinomas

(n= 31)

(n= 8)

(n= 40)

(n=30)

3,2 ± 0,6

4,6 ± 1,6

39 ± 2,2

36,1 ± 2,5

2,1:1

1,7:1

12,3:1

4:1

104 ± 13

28,8 ± 10,4

67,9 ± 8,9

56,7 ± 12,4

Cushing

3

0

25

7

Virilizante

19

3

2

4

Mista

9

5

1

12

Não funcionante

0

0

12

7

Idade (anos)(A)
Sexo (F:M)
Seguimento (meses)

(A)

Síndrome clínica n

(A): Média ± EPM

Figure 8. Foto panorâmica de lâminas com corte histológico dos blocos de
micromatriz tecidual (TMA T0113, T0114 e T0115), coradas pela
Hematoxilina e Eosina.
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Para a imunohistoquímica, um conjunto de três lâminas (uma
lâmina de cada bloco de TMA da triplicata) para cada um dos marcadores
examinados foi escolhido. O método imunohistoquímico realizado foi
imunoperoxidase com recuperação antigênica pelo calor úmido ou digestão
enzimática modificada (117). A técnica consistiu em desparafinização e
hidratação das lâminas contendo os cortes histológicos dos blocos de TMA.
Foi então realizada recuperação antigênica com tampão citrato 10 mM pH
6,0 (para os anticorpos anti-DAX-1 e anti-SF-1) em panela a vapor por 40
min a cerca de 95 ºC, ou recuperação por digestão enzimática com tripsina
(0,6 mg/mL) em tampão PBS pH 7,8 com CaCl2 (1,54 mg/mL) por 20 min a
37 ºC (para o anticorpo anti-IGF-II). Após lavagens em PBS pH 7,4, seguiuse etapa de bloqueio de peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio
20V, 1:1 em solução de metanol, repetida 3 vezes por 10 min em
temperatura ambiente (esta etapa foi realizada antes da recuperação
antigênica para as lâminas tripsinisadas). Após lavagens em PBS pH 7,4,
realizou-se bloqueio inespecífico de carga com CASBlock™ (Invitrogen,
Carlsbad, CA, USA) por 10 min a 37 ºC. Após retirada do excesso, cada
conjunto de três lâminas foi incubado por 30 min a 37 ºC, seguida por
incubação overnight a 4 ºC, com um dos anticorpos primários, em título
definido previamente no laboratório com controles positivos (Tabela 3). Para
a

análise

imunohistoquímica

do

IGF-IR,

utilizamos

3

anticorpos

comercialmente disponíveis, contudo não foi detectada presença de
imunorreatividade mesmo em controles positivos (adenocarcinoma de
mama e cólon). Em um conjunto extra de três lâminas omitiram-se os
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anticorpos primários, permanecendo as lâminas em incubação com PBS pH
7,4 com soroalbumina bovina 1% e Na3N 0,1%, servindo como controles
negativos. Após lavagens em PBS pH 7,4, foi realizada incubação com o
sistema secundário Novolink (Vision Biosystems™, Newcastle, UK) de tipo
polímero curto acoplado a peroxidase por 30 min a 37 ºC. Após novas
lavagens em PBS pH 7,4, seguiu-se revelação com o substrato enzimático
3,3’-diaminobenzidina (0,6 mg/mL) em PBS pH 7,4 por 5 min a 37 ºC, com
posterior lavagens em PBS pH 7,4, água corrente e água destilada.
Posteriormente, foi realizada contra-coloração com hematoxilina de Harris
por 1 min em temperatura ambiente, desidratação e montagem das lâminas
com resina sintética Entellan (Merck, Darmstadt, Germany).

Tabela 3. Anticorpos utilizados para a análise imunohistoquímica.
Anticorpo

Clone

Fornecedor

Título

Compartimento
celular relevante

Anti-DAX-1

K17 (Policlonal)

Santa Cruz

1:400

Nuclear

Anti-SF-1

N1665 (Monoclonal)

R&D Systems

1:600

Nuclear

Anti-IGF-II

W3D9 (Monoclonal)

Abcam

1:200

Citoplasmático

Anti-IGF-IR

C20 (Policlonal)

Santa Cruz

1:400

Membrana

24-31 (Monoclonal)

Chemicon

Subunidade α

Milipore

(Policlonal)

Em cada cilindro de amostras tumorais, foram avaliados os
compartimentos celulares relevantes para cada anticorpo, utilizando-se as
faixas percentuais descritas na Tabela 4. Como cada reação foi analisada
em triplicata, a média dos três valores obtidos representa o percentual de
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imunorreatividade de cada amostra de tumor adrenocortical analisado. As
perdas das amostras tumorais durante a confecção dos blocos de TMA
totalizaram 8%.

Tabela 4. Faixas percentuais de imunorreatividade utilizadas para avaliação
quantitativa.
Faixa

Descrição

0%

0 a 9 % das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

10 %

10 a 19 % das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

20 %

20 a 29 % das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

30 %

30 a 39 % das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

40 %

40 a 49 % das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

50 %

50 a 59 % das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

60 %

60 a 69 % das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

70 %

70 a 79 % das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

80 %

80 a 89 % das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

90 %

90 a 99 % das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

100 %

100% das células neoplásicas imunorreativas para o antígeno

3.4 Linhagens celulares de tumores adrenocorticais

A linhagem NCI H295, previamente estabelecida a partir de um
carcinoma adrenocortical invasivo não funcionante diagnosticado em uma
paciente de 48 anos, foi gentilmente cedida pelo Prof. Walter Miller
(Stanford University, San Francisco CA, USA) (118). A linhagem do
adenoma adrenocortical pediátrico foi estabelecida no Laboratório da Profa.
Dra. Claudimara Lotfi (Laboratório de Estrutura e Função Celular, Instituto
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de Ciências Biomédicas, USP) a partir de um adenoma adrenocortical
(paciente 15, peso 10 g, estágio I, Anexo C) diagnosticado em uma paciente
de 1 ano e 2 meses com síndrome mista (síndrome de Cushing e
virilizante). As linhagens celulares dos tumores adrenocorticais foram
incubadas a 37 °C em ambiente umidificado com 5% de CO2 e mantidas em
meio de cultura DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium, Invitrogen,
USA), suplementado com 10% de albumina bovina fetal e antibióticos
(penicilina 100 U/mL e estreptomicina 100 µg/mL). As células em cultura do
adenoma adrenocortical pediátrico apresentaram uma aparência de
fibroblastos quando coradas com Hematoxilina e Eosina e visualizadas
através da microscopia em campo invertido (Figuras 9A e 9B). A
imunorreatividade para melan-A foi positiva em 100% das células
neoplásicas em cultura do adenoma adrenocortical pediátrico (Figuras 9C e
9D). Melan-A, um fator de diferenciação melanocítica, é um marcador útil de
neoplasias produtoras de esteróides, como os tumores adrenocorticais
(119). A imunorreatividade para vimetina foi detectada em 100% das células
neoplásicas, o que sugere que esta cultura originou-se a partir de um único
tipo celular isolado dos fragmentos tumorais (Figuras 9E e 9F).
Adicionalmente, a expressão gênica de enzimas esteroidogênicas (3βhidroxi-esteróide desidrogenase, 11β-hidroxilase e 21α-hidroxilase) foi
detectada por PCR em tempo real. Esta linhagem celular encontra-se
aproximadamente no 8° subcultivo. Os experimentos in vitro e as dosagens
esteroidais foram realizados no 5° subcultivo desta linhagem celular.
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Figura 9. Linhagem adrenocortical estabelecida a partir de um adenoma
adrenocortical pediátrico. Microscopia em campo invertido (A, magnificação
de 10x). Coloração Hematoxilina & Eosina (B). Imunorreatividade para
melan-A detectada em 100% das células neoplásicas (C, imuno-expressão
para melan-A; D, controle negativo). A imunorreatividade para vimetina foi
detectada em 100% das células neoplásicas (E, imuno-expressão para
vimetina; F, controle negativo).

As células da linhagem do tumor adrenocortical pediátrico mantiveram
em cultura a capacidade de secreção de esteróides: cortisol 238 µg/dL,
testosterona 1098 ng/dL, androstenediona > 8,5 ng/mL and 17-OH
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progesterona > 20 ng/mL. Os esteróides foram determinados após 5 dias de
subcultivo

por

ensaios

comerciais:

cortisol

e

testosterona,

ensaio

fluorométrico (AutoDELFIA, Wallac Oy, Turku, Finland); androstenediona,
imunoensaio enzimático quimioluminescente (Immulite 2000, Los Angeles,
CA, USA); 17-hidroxiprogesterona, radioimunoensaio (DSL, Webster, TX,
USA).

3.4.1 Inibidor seletivo do IGF-IR (NVP-AEW541)

NVP-AEW541, um derivado pirrolo[2,3-d]pirimidina que compete
com a ligação do ATP e seletivamente inibe o IGF-IR, foi gentilmente
fornecido pela Novartis Pharma (Basel, Switzerland) (82). A droga foi diluída
em dimetilsulfóxido (DMSO) e mantida a -20 °C. As concentrações finais de
DMSO foram menores que 0,3% nos meios de cultura e não apresentaram
nenhum efeito inibitório sobre a viabilidade celular.

3.4.2 Ensaios de proliferação celular e apoptose

O gene IGF-IR foi expresso nas células NCI H295 (1,5 ± 0,3) e nas
células do adenoma adrenocortical pediátrico (0,4 ± 0,06), enquanto o gene
IGF-II apresentou uma expressão maior nas células NCI H295 (42,4 ± 12,5)
em relação às células do adenoma adrenocortical pediátrico (4,5 ± 1,1).
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As duas linhagens adrenocorticais foram cultivadas em placas de
96 poços em uma densidade de 20.000 células/poço. Após 24 horas de
jejum em meio livre de hormônios, as células foram tratadas com DMEM
sem NVP-AEW541 (controle) ou com concentrações crescentes do NVPAEW541 (0,3, 1,0, 3,0, 10 e 30 µM).
As culturas celulares tratadas com NVP-AEW541 e não tratadas
(controles) foram cultivadas na presença e ausência de estímulo exógeno
com IGF-II (50 ng/mL; R&D Systems, Minneapolis, MN, USA), a fim de
avaliar a capacidade do NVP-AEW541 em inibir a proliferação celular
estimulada por IGF-II. Após 24 a 96 horas, as células adrenocorticais foram
incubadas com CellTiter 96® AQueous One Solution (Promega, Madison,
WI, USA) por 3 horas. A intensidade da reação colorimétrica foi mensurada
em um leitor de Elisa utilizando um comprimento de onda de 450 nm.
O ensaio de proliferação celular CellTiter 96® AQueous One
Solution baseia-se na bioredução do composto tetrazólio em formazan,
solúvel no meio de cultura. Esta reação de redução é realizada somente por
células viáveis. Desta forma, a viabilidade celular é diretamente proporcional
à absorbância do formazan mensurada no meio.
A análise da apoptose foi baseada na determinação da atividade
das caspases 3 e 7 após o tratamento com NVP-AEW541 (0,3 a 30 µM). As
células tratadas com NVP-AEW541 ou não tratadas (controles) foram
incubadas com o ensaio Caspase-Glo® 3/7 (Promega, Madison, WI, USA)
após 3 a 9 horas de tratamento. Este ensaio contém um substrato
luminescente para as caspases 3 e 7. Após a clivagem pelas caspases, um
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substrato para luciferase é liberado (luciferina), com uma subseqüente
reação enzimática e produção de luz. Após uma hora de incubação, a
intensidade

do

sinal

luminescente

mensurada

em

luminômetro

é

proporcional à atividade das caspases 3 e 7.

3.5 Análise estatística

As análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS (SPSS
13.0; SPSS, Inc., Chicago, IL). As variáveis contínuas foram expressas com
média ± erro padrão da média (EPM). As diferenças entre os valores de
expressão dos genes nos tumores adrenocorticais benignos e malignos
foram analisadas pelo teste de Mann-Whitney U. A comparação dos dados
de expressão envolvendo mais de 2 grupos foram analisadas pelo teste de
Kruskal-Wallis. Os fatores preditivos de metástases foram identificados pelo
modelo de regressão de Cox, que foi aplicado para estimar o risco relativo e
seu intervalo de confiança (IC). O tempo do evento (metástases) foi definido
como o tempo entre o diagnóstico do tumor primário e o surgimento do
primeiro sítio metastático. Inicialmente, as variáveis moleculares e clínicopatológicas

que

foram

significativas

na

análise

univariada

foram

selecionadas para análise adicional. O modelo multivariado foi realizado
utilizando-se o procedimento forward stepwise, no qual as variáveis mais
significativas são introduzidas progressivamente na análise (entra se p ≤
0,05 e sai se p > 0,1). Valores de p ≤ 0,05 foram considerados significativos.
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As medidas de absorbância e luminescência nas diversas concentrações e
tempos de tratamento foram comparadas por análise de variância (ANOVA,
dois caminhos), seguida do teste de Bonferroni. O valor de significância
para o teste de Bonferroni foi ajustado para 0,0024. A concentração
inibitória para 50% das células (IC50) foi calculada no programa GraphPad
Prism 5 (GraphPad, San Diego, CA, USA).

4. RESULTADOS
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4.1 Expressão dos genes IGF-II e IGF-IR em tumores
adrenocorticais

A hiperexpressão do gene IGF-II foi evidenciada nos tumores
adrenocorticais benignos e malignos de crianças (média ± EPM, 50,8 ± 18,5
vs. 31,2 ± 3,7, respectivamente; p= 0,23). Em adultos, os valores de RNAm
do gene IGF-II foram significativamente mais elevados nos carcinomas
adrenocorticais quando comparados com os adenomas (270,5 ± 130,2 vs.
16,1 ± 13,3; p= 0,0001) (Figura 9).
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Figura 10. Expressão do gene IGF-II em 57 tumores adrenocorticais
esporádicos de crianças (A) e adultos (B). Eixo Y, expressão do gene IGF-II
nos tumores adrenocorticais em relação à média de expressão deste gene
no grupo de tecidos adrenocorticais normais. A linha horizontal do box plot
representa a mediana, os limites referem-se aos percentis 25 e 75 e as
barras incluem os percentis de 10 a 90 dos valores de RNAm.
†
mediana (variação)
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Os valores de RNAm do gene IGF-IR foram significativamente mais
elevados nos carcinomas adrenocorticais de crianças em relação aos
adenomas (9,1 ± 1,2 vs. 2,6 ± 0,3; p= 0,0001), enquanto a expressão deste
receptor foi similar nos tumores adrenocorticais benignos e malignos de
adultos (1,6 ± 0,3 vs. 1,8 ± 0,5, respectivamente; p= 0,75) (Figura 10).
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Figura 11. Expressão do gene IGF-IR em 57 tumores adrenocorticais
esporádicos de crianças (A) e adultos (B). Eixo Y, expressão do gene IGFIR nos tumores adrenocorticais em relação a média de expressão deste
gene no grupo de tecidos adrenocorticais normais. A linha horizontal do box
plot representa a mediana, os limites referem-se aos percentis 25 e 75 e as
barras incluem os percentis de 10 a 90 dos valores de RNAm.
†
mediana (variação)
A imunorreatividade para IGF-II foi negativa no córtex de glândulas
supra-renais normais obtidas de uma criança e 5 adultos. O percentual das
células neoplásicas imunorreativas para IGF-II não foi significativamente
diferente entre os adenomas e carcinomas adrenocorticais pediátricos [14,1
± 2,8% (n=30) vs. 31,1 ± 13,1% (n=6), respectivamente; p= 0,32]. Nos
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tumores adrenocorticais diagnosticados em adultos, o percentual das
células neoplásicas positivas para IGF-II foi significativamente maior nos
carcinomas em relação aos adenomas adrenocorticais [34,4 ± 5,8% (n=25)
vs. 14,2 ± 3,2% (n=39), respectivamente; p= 0,03] (Figura 12).

Figura 12. Imunohistoquímica para IGF-II em tumores adrenocorticais. A,
adenoma adrenocortical, diagnosticado em um paciente adulto com
síndrome de Cushing, com 0% das células neoplásicas positivas para IGF-II
(400x). B, carcinoma adrenocortical produtor de cortisol e andrógenos,
diagnosticado em uma paciente de 49 anos, com 10% das células
neoplásicas positivas para IGF-II no citoplasma (400x). C, adenoma
adrenocortical não funcionante apresentando 50% das células neoplásicas
imunorreativas para IGF-II (400x). D, carcinoma adrenocortical não
funcionante, diagnosticado em um paciente de 54 anos, apresentando 100%
de positividade para IGF-II (400x).
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4.2 Fatores preditivos de metástases em crianças e adultos
com tumores adrenocorticais

Metástases foram diagnosticadas em 6 de 23 crianças e em 7 de 34
adultos com tumor adrenocortical. Nos tumores adrenocorticais pediátricos,
peso do tumor [risco relativo (RR) 16,6, intervalo de confiança (IC) 95% 1,5
a 178,9; p= 0,02], critérios histopatológicos de malignidade (escores de
Weiss) (RR 2,1; IC 95%1,2 a 3,7; p= 0,009) e valores de RNAm do gene
IGF-IR (RR 1,8; IC 95% 1,3 a 2,7; p= 0,01) foram associados a um maior
risco para o desenvolvimento de metástases na análise univariada. Na
análise multivariada, somente os valores de RNAm do gene IGF-IR (RR 2,0;
IC 95% 1,2 a 3,1; p= 0,004) foram um marcador prognóstico independente
para o diagnóstico de doença metastática em crianças com tumores
adrenocorticais (Tabela 5).
Nos tumores adrenocorticais diagnosticados em adultos, sexo
masculino (RR 10; IC 95% 1,9 a 51,3; p= 0,006), peso do tumor (RR 6,4; IC
95% 1,4 a 28,4; p= 0,01) e escores de Weiss (RR 1,7; IC 95% 1,2 a 2,4; p=
0,01) foram fatores preditivos de um maior risco de doença metastática na
análise univariada. Os valores de RNAm do gene IGF-II não foram
preditores

significativos

de

metástases

nos

adultos

com

tumores

adrenocorticais. O modelo multivariado de Cox demonstrou que somente os
critérios histopatológicos de Weiss (RR 1,8; IC 95% 1,2 a 2,7; p= 0,003)
foram fatores preditivos do desenvolvimento de metástases neste grupo
etário (Tabela 2).
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Tabela 5. Fatores preditivos do desenvolvimento de metástases em crianças e adultos com tumores adrenocorticais.
Variáveis

Análise Univariada

Análise Multivariada

Tumores Adrenocorticais em Crianças
Idade (anos)
Sexo

(A)

(B)

Síndrome mista (C)

Risco Relativo

IC 95%

p

1,2

0,99-1,5

0,05

0,9

0,2-5,1

0,93

2,1

0,5-10,4

0,38

Peso do tumor (g)

(A)

16,6

1,5-178,9

0,02

Critérios de Weiss

(A)

2,1

1,2-3,7

0,009

1,8

1,3-2,7

0,01

Expressão do IGF-IR

(A)

Risco Relativo

IC 95%

p

2,0

1,2-3,1

0,004

1,2-2,7

0,003

Tumores Adrenocorticais em Adultos
Idade (anos)
Sexo

(A)

(B)

Síndrome mista (C)

0,9-1,01

0,09

10

1,9-51,3

0,006

2,5

0,6-10,4

0,21

Peso do tumor (g)

(A)

6,4

1,4-28,4

0,015

Critérios de Weiss

(A)

1,7

1,2-2,4

0,001

1,0

0,99-1,002

0,94

Expressão do IGF-II
(A)

0,9

(A)

: Risco relativo associado com o aumento de uma unidade da variável;
: Síndrome de Cushing associada à virilização; IC, intervalo de confiança.

(C)

1,8

(B)

: Sexo feminino foi a categoria de referência;
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4.3 Efeito inibitório do NVP-AEW541 na proliferação das
linhagens celulares de tumores adrenocorticais

Os efeitos do NVP-AEW541 em bloquear a proliferação estimulada
por IGF-II foram avaliados nas células NCI H295, assim como nas células
do adenoma adrenocortical pediátrico. O IGF-II significativamente estimulou
a proliferação das linhagens NCI H295 e do adenoma adrenocortical
pediátrico a partir de 72 e 48 horas, respectivamente (Figuras 13 e 14). O
tratamento com NVP-AEW541 reduziu significativamente a proliferação das
células NCI H295 nas concentrações de 10 µM (0,21 ± 0,03 unidades
arbitrárias de densidade óptica, OD) e 30 µM (0,1 ± 0,02 OD) em relação às
células não tratadas (0,3 ± 0,02 OD) após 24 horas (p= 0,0001) (Figura 13).
Adicionalmente,

a

inibição

do

IGF-IR

reduziu

significativamente

a

proliferação das células NCI H295 nas concentrações de 0,3 µM (0,26 ±
0,01 OD), 1,0 µM (0,19 ± 0,02 OD), 3,0 µM (0,13 ± 0,01 OD), 10 µM (0,07 ±
0,002 OD), 30 µM (0,01 ± 0,001 OD) quando comparadas com as células
não tratadas (0,37 ± 0,01 OD) após 48 horas (p= 0,0001). O tratamento com
NVP-AEW541 promoveu uma redução praticamente total na proliferação
das células NCI H295 nas concentrações de 10 µM e 30 µM após 96 horas
(Figura 13).
O NVP-AEW541 também promoveu uma redução significativa na
proliferação das células do adenoma adrenocortical pediátrico nas
concentrações de 0,3 µM (0,82 ± 0,03 OD), 1 µM (0,73 ± 0,02 OD), 3 µM
(0,64 ± 0,02 OD), 10 µM (0,02 ± 0,003 OD) e 30 µM (0,02 ± 0,003 OD) em
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relação às células não tratadas (1,01 ± 0,05 OD) após 48 horas de
tratamento (p= 0,0001). Este inibidor também ocasionou uma redução
progressiva na proliferação das células do adenoma adrenocortical
pediátrico nas concentrações de 0,3 µM (0,97 ± 0,07 OD), 1,0 µM (0,76 ±
0,02 OD), 3,0 µM (0,54 ± 0,03 OD), 10 µM (0,02 ± 0,005 OD) e 30 µM (0,02
± 0,003 OD) em relação às células não tratadas (1,24 ± 0,02 OD) após 96

Absorbância (OD)

horas de tratamento (p= 0,0001) (Figura 14).
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Figura 13. Efeito inibitório do NVP-AEW541 na proliferação das células NCI
H295 de carcinoma adrenocortical humano. As células NCI H295 tratadas
com NVP-AEW541 foram comparadas com as células não tratadas
estimuladas com IGF-II. * p= 0,0001
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Figura 14. Efeito inibitório do NVP-AEW541 na proliferação das células do
adenoma adrenocortical pediátrico humano. As células NCI H295 tratadas
com NVP-AEW541 foram comparadas com as células não tratadas
estimuladas com IGF-II. * p= 0,0001
O tratamento com NVP-AEW541 na ausência de estímulo exógeno
com IGF-II também promoveu uma significativa redução na proliferação das
células NCI H295 e da linhagem do adenoma adrenocortical pediátrico
(Figuras 15 e 16).
Os valores de IC50 do NVP-AEW541 foram 0,2 ± 0,02 µM e 2,2 ±
0,06 µM para as células NCI H295 e para as células do adenoma
adrenocortical pediátrico, respectivamente. As células NCI H295 foram mais
sensíveis ao NVP-AEW541, apresentando valor de IC50 em concentrações
submicromolares.
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Figura 15. Efeito inibitório do NVP-AEW541 na proliferação das células NCI
H295 de carcinoma adrenocortical humano sem estímulo exógeno com IGFII. As células NCI H295 tratadas com NVP-AEW541 foram comparadas com
as células não tratadas sem estímulo com IGF-II. * p= 0,0001
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Figura 16. Efeito inibitório do NVP-AEW541 na proliferação das células do
adenoma adrenocortical pediátrico humano sem estímulo exógeno com IGFII. As células tumorais tratadas com NVP-AEW541 foram comparadas com
as células não tratadas sem estímulo com IGF-II. * p= 0,0001
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4.4 Indução da apoptose pelo NVP-AEW541 nas linhagens
celulares de tumores adrenocorticais

As células NCI H295 tratadas com NVP-AEW541 apresentaram um
aumento significativo na atividade das caspases 3 e 7 nas concentrações de
1,0 µM (3.714 ± 248 unidades relativas de luz, URL), 3,0 µM (5.257 ± 311
URL), 10 µM (7.069 ± 801 URL) e 30 µM (9.060 ± 733 URL) em relação às
células não tratadas (2.019 ± 329 URL) após 3 horas de tratamento (p=
0,0001) (Figure 17).
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Figura 17. Indução da apoptose pelo NVP-AEW541 nas células NCI H295
de carcinoma adrenocortical humano após 3 e 6 horas de tratamento. As
células tumorais tratadas com NVP-AEW541 foram comparadas com as
células não tratadas (controle). * p= 0,0001
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A inibição do IGF-IR nas células do adenoma adrenocortical
pediátrico promoveu um aumento significativo na atividade das caspases 3
e 7 nas concentrações de 3,0 µM (3.220,4 ± 56,2 URL), 10 µM (4.056 ±
277,9 URL) e 30 µM (6.324,6 ± 198,3 URL) quando comparadas com as
células não tratadas (1.732,9 ± 61,4 URL) após 9 horas de tratamento (p=
0,0001) (Figure 18). A indução de apoptose nas células do adenoma
pediátrico foi menor e mais tardia quando comparada às células NCI H295.
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Figura 18. Indução da apoptose pelo NVP-AEW541 nas células do tumor
adrenocortical pediátrico humano após 6 e 9 horas de tratamento. As
células tumorais tratadas com NVP-AEW541 foram comparadas com as
células não tratadas (controle). * p= 0,0001
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4.5 Expressão do SF-1 em tumores adrenocorticais

A mediana de expressão do gene SF-1 nos tumores adrenocorticais
foi 1,0, variando de 0,1 a 6,9. A freqüência da hiperexpressão do gene SF-1
foi semelhante nos tumores adrenocorticais diagnosticados em crianças e
adultos (13 e 15%, respectivamente). A expressão do gene SF-1 não diferiu
de forma significativa entre os tumores adrenocorticais produtores de
cortisol (1,5 ± 0,4), andrógenos (1,0 ± 0,1), com secreção mista (1,8 ± 0,5) e
não funcionantes (0,8 ± 0,3) (p= 0,41).
A análise imunohistoquímica da glândula supra-renal normal obtida
de uma criança demonstrou que 80% das células corticais eram positivas
para SF-1 no compartimento nuclear, enquanto que o percentual das células
imunorreativas em 5 glândulas supra-renais normais de adultos foi 4,7 ±
2,3% (Figura 19).

Figura 19. Imunorreatividade nuclear para SF-1 em glândulas supra-renais
normais. A, Imunorreatividade para SF-1 em 80% das células corticais da
glândula supra-renal normal de uma criança (400x). B, Córtex adrenal
normal de um paciente adulto apresentando ausência de positividade
nuclear para SF-1 (400x).
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O percentual das células neoplásicas com imunorreatividade
nuclear para SF-1 foi significativamente maior nos tumores adrenocorticais
pediátricos em relação aos tumores diagnosticados em adultos (29,1 ± 5,4%
vs. 8,3 ± 2,3%, respectivamente; p= 0,0001) (Figura 20). A freqüência de
tumores adrenocorticais com mais de 50% das células neoplásicas positivas
para SF-1 foi 33% e 8% em crianças e adultos, respectivamente. A
imunorreatividade nuclear para SF-1 foi semelhante nos adenomas e
carcinomas adrenocorticais (17,4 ± 3,3% vs. 11,9 ± 4,0%, respectivamente;
p= 0,16).
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Figura 20. Percentual de células neoplásicas imunorreativas para SF-1 em
tumores adrenocorticais diagnosticados em crianças e adultos.
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A imunorreatividade para SF-1 nos tumores adrenocorticais
virilizantes pediátricos foi detectada em 39,3 ± 7,6% das células
neoplásicas.

Em

contraste,

os

tumores

adrenocorticais

virilizantes

diagnosticados em adultos apresentaram uma baixa imurreatividade nuclear
para SF-1 (2,8 ± 1,8% de células neoplásicas positivas) (Figura 21).

Figura 21. Imunohistoquímica para SF-1 em tumores adrenocorticais. A,
carcinoma
adrenocortical
não
funcionante
com
ausência
de
imunorreatividade nuclear para SF-1 (400x). B, adenoma adrenocortical
virilizante, diagnosticado em uma paciente de 50 anos, apresentando 10%
das células neoplásicas positivas para SF-1 no compartimento nuclear
(400x). C, adenoma adrenocortical virilizante pediátrico com 50% das
células neoplásicas imunorreativas para SF-1 (400x). D, adenoma
adrenocortical, diagnosticado em uma criança de 6 anos com virilização,
apresentando 90% de positividade nuclear para SF-1 (400x).

Resultados 56

4.6 Expressão do DAX-1 em tumores adrenocorticais

A mediana de expressão do gene DAX-1 foi 1,5, variando de 0,1 a
15,3. A freqüência da hiperexpressão deste gene foi 30 e 41% nos tumores
adrenocorticais diagnosticados em crianças e adultos, respectivamente. A
expressão do gene DAX-1 não diferiu entre os tumores adrenocorticais
produtores de cortisol (3,6 ± 1,0), andrógenos (1,5 ± 0,2), com secreção
mista (2,8 ± 0,9) e não funcionantes (1,2 ± 0,4).
A análise imunohistoquímica da glândula supra-renal normal obtida
de uma criança demonstrou imunorreatividade para DAX-1 em 90% das
células corticais. O percentual das células corticais imunorreativas para
DAX-1 em 5 glândulas supra-renais normais de adultos foi 42,7 ± 20,9%
(Figura 22). A expressão da proteína DAX-1 foi detectada principalmente na
periferia das glândulas supra-renais normais.

Figura 22. Imunorreatividade nuclear para DAX-1 em glândulas suprarenais normais. A, Imunorreatividade para DAX-1 em 90% das células
corticais da glândula supra-renal normal de uma criança (400x). B, Córtex
adrenal normal de um paciente adulto apresentando 80% das células com
positividade nuclear para DAX-1 (400x).
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O percentual das células neoplásicas com imunorreatividade
nuclear para DAX-1 não foi significativamente diferente entre os tumores
adrenocorticais diagnosticados em crianças e adultos (31,4 ± 5,3% vs. 24,2
± 4,0%, respectivamente; p= 0,15) (Figura 23). A freqüência de tumores
adrenocorticais com mais de 50% das células neoplásicas positivas para
DAX-1 foi 36% e 27% em crianças e adultos, respectivamente.
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Figura 23. Percentual de células neoplásicas imunorreativas para DAX-1
em tumores adrenocorticais diagnosticados em crianças e adultos.
A imunorreatividade nuclear para DAX-1 foi semelhante nos
adenomas e carcinomas adrenocorticais (29,2 ± 3,8% vs. 21,4 ± 5,8% de
células neoplásicas, respectivamente; p= 0,12). A expressão do DAX-1 não
foi significativamente diferente entre tumores adrenocorticais funcionantes e
não funcionantes (24,1 ± 3,2% vs. 40,1 ± 10,3% de células neoplásicas
positivas, respectivamente; p= 0,34) (Figura 24).
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Figura 24. Imunohistoquímica para DAX-1 em tumores adrenocorticais. A,
adenoma adrenocortical, diagnosticado em uma criança de 3 anos com
síndrome de Cushing e virilização, apresentando ausência de
imunorreatividade nuclear para DAX-1 (400x). B, carcinoma adrenocortical
produtor de cortisol e andrógenos com 10% das células neoplásicas
positivas para DAX-1 no compartimento nuclear (400x). C, adenoma
adrenocortical virilizante pediátrico com 50% das células neoplásicas
imunorreativas para DAX-1 (400x). D, adenoma adrenocortical,
diagnosticado em uma criança de 1,2 anos com virilização e síndrome de
Cushing, apresentando 90% de positividade nuclear para DAX-1 (400x).

5. DISCUSSÃO
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5.1 Expressão dos genes IGF-II e IGF-IR em tumores
adrenocorticais

A patogênese tumoral pode ser desencadeada por alterações em
oncogenes, genes supressores tumorais e em genes de microRNAs (120).
Estas alterações consistem freqüentemente em eventos somáticos, embora
mutações germinativas possam predispor ao aparecimento de tumores
herdados ou familiais. Um único defeito genético é raramente suficiente para
o desenvolvimento de uma neoplasia maligna. Evidências sugerem que as
alterações em oncogenes, genes supressores tumorais ou microRNAs
acontecem em múltiplas etapas seqüenciais. Estas alterações podem ser
definidas como eventos iniciadores, que contribuem para os estágios iniciais
da transformação neoplásica, ou eventos de progressão, relacionados às
etapas subseqüentes de transformação. Translocações ou mutações podem
ocorrer em etapas iniciais ou durante a progressão tumoral, enquanto que
amplificação usualmente ocorre durante a progressão da neoplasia (120).
O sistema IGF tem um importante papel na regulação do processo
de diferenciação e crescimento da glândula supra-renal (76). Os
componentes do sistema IGF (IGFs, receptores e IGFBPs) são sintetizados
e secretados pela glândula supra-renal, e tanto o IGF-I como IGF-II são
capazes de estimular a proliferação e a esteroidogênese das células
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adrenocorticais in vitro (121). Estes efeitos são mediados pela interação
com o IGF-IR e modulados localmente pela secreção parácrina de IGFBPs
(122). Adicionalmente, a proliferação das células NCI H295 pode ser inibida
em 50% pelo uso de anticorpos anti-IGF-IR, indicando que os efeitos
mitogênicos do IGF-II são mediados, pelo menos em parte, pelo IGF-IR
nesta linhagem de carcinoma adrenocortical (75).
Concentrações locais elevadas do IGF-II em combinação com o
aumento da expressão do IGF-IR representam uma importante vantagem na
proliferação das células tumorais (78). A ativação do IGF-IR pelo excesso
de moléculas efetoras (IGFs) ou pela hiperexpressão do próprio receptor
leva à proliferação celular e angiogênese, ao desenvolvimento de
metástases, além de contribuir para inibição da apoptose (78). O aumento
da expressão do IGF-II ou do IGF-IR tem sido documentado em vários
tumores malignos, incluindo gliobastomas, meningiomas, cânceres de
mama e do trato gastrointestinal, como adenocarcinoma de cólon, reto e
pâncreas (78, 123, 124).
A hiperexpressão do gene IGF-II é um achado freqüente nos
carcinomas adrenocorticais, sendo encontrado em 83% dos tumores
adrenocorticais malignos diagnosticados em adultos (31, 66). Na nossa
casuística, o aumento da expressão do IGF-II foi também evidenciado
predominantemente nos carcinomas adrenocorticais diagnosticados em
adultos. Apesar destes achados, a expressão do gene IGF-II não foi um
fator preditivo do desenvolvimento de doença metastática neste grupo. Nos
tumores adrenocorticais pediátricos, demonstramos um aumento da
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expressão

do

IGF-II

tanto

nos

adenomas

como

nos

carcinomas

adrenocorticais. Os mecanismos responsáveis pela hiperexpressão do gene
IGF-II estão relacionados principalmente às alterações do impriting
genômico do locus 11p15 (65, 66). Em uma série de 112 tumores
adrenocorticais, a perda de heterozigose do locus 11p15 foi um preditor
mais significativo da sobrevida livre de doença quando comparada com a
expressão do gene IGF-II, indicando que alterações moleculares adicionais
no locus 11p15, como a perda da expressão dos genes supressores
tumorais p57KIP2 e H19, podem também contribuir para o potencial de
malignidade dos tumores adrenocorticais (31).
Em uma série de 202 carcinomas adrenocorticais em adultos,
Abiven et al. (125) demonstraram que idade avançada ao diagnóstico,
estágio III ou IV e hipersecreção de cortisol foram associados à redução da
sobrevida na análise multivariada. Sexo masculino e hipersecreção de
cortisol foram preditores de recorrência tumoral local e metástases (125). Na
nossa casuística, idade avançada ao diagnóstico, sexo masculino, peso
tumoral e critérios de Weiss foram fatores preditivos de um maior risco de
doença metastática em adultos com tumores adrenocorticais na análise
univariada. Contudo, somente o escore de Weiss representou um marcador
independente para o desenvolvimento de metástases neste grupo.
Neste estudo, a expressão do gene IGF-IR foi significativamente
mais elevada nos carcinomas adrenocorticais pediátricos e constituiu um
marcador prognóstico para o desenvolvimento de metástases neste grupo.
Wieneke et al. (15) demonstraram que 51 de 74 (69%) crianças americanas
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com tumores adrenocorticais e diagnóstico histológico de malignidade
(escore de Weiss ≥ 4) tiveram curso benigno, sem recorrência ou morte. Em
concordância com esses achados, demonstramos que os critérios
histopatológicos de Weiss não foram associados à evolução clínica
desfavorável no grupo de crianças brasileiras. Desta forma, a expressão do
gene

IGF-IR

pode

ser

clinicamente

útil

para

identificar

tumores

adrenocorticais pediátricos associados a um fenótipo mais agressivo.
Em 1991, Kamio et al. (126) demonstraram um percentual de
imunoreatividade ao IGF-IR semelhante nos carcinomas (94%) e adenomas
(96%) adrenocorticais em adultos. Posteriormente, Weber et al. (127)
identificaram um aumento importante da expressão protéica do IGF-IR em 3
de 4 carcinomas adrenocorticais, enquanto que, nos casos de hiperplasias e
adenomas adrenocorticais, a expressão deste receptor foi semelhante ao
tecido adrenocortical normal. No nosso estudo, os valores de RNAm do
gene IGF-IR foram similares nos tumores adrenocorticais benignos e
malignos diagnosticados na faixa etária adulta.
Os mecanismos responsáveis pela hiperexpressão do gene IGF-IR
nos carcinomas adrenocorticais pediátricos não estão elucidados. A
expressão do gene IGF-IR é controlada por uma série de fatores, incluindo
fatores de crescimento, oncogenes e genes supressores tumorais (128,
129). Em células normais, o P53 inibe a expressão do IGF-IR, enquanto que
proteínas P53 mutantes promovem um aumento da expressão do IGF-IR
em diferentes neoplasias (130, 131). Na nossa casuística, 17 de 22 (77%)
crianças com tumores adrenocorticais eram portadoras da mutação
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germinativa Arg337His do P53. No entanto, os valores de RNAm do gene
IGF-IR não foram associados com a presença desta mutação. Portanto,
outros eventos moleculares, como a amplificação do gene IGF-IR, podem
estar implicados na hiperexpressão deste receptor em carcinomas
adrenocorticais pediátricos. A amplificação do locus 15q26, onde está
localizado o gene IGF-IR, já foi previamente demonstrada em melanomas,
cânceres de mama e adenocarcinomas de pâncreas (132-134).

5.2 Efeitos anti-tumorais do NVP-AEW541 nas linhagens
celulares de tumores adrenocorticais

Os inibidores de tirosina quinase constituem uma importante classe
de novas drogas contra o câncer, cuja seletividade e eficácia são
determinadas por aspectos peculiares envolvidos na tumorigênese de cada
neoplasia maligna. Desta forma, a aplicação bem sucedida destes inibidores
requer a identificação de marcadores moleculares que definam tumores
malignos susceptíveis. A análise de linhagens celulares derivadas de
tumores constitui uma abordagem efetiva para estabelecer uma correlação
entre genótipo e eficácia das drogas dirigidas para alvos moleculares (135).
O NVP-AEW541 é um inibidor seletivo da atividade tirosina quinase
do IGF-IR, cujos efeitos citotóxicos foram demonstrados previamente em
diversas linhagens celulares tumorais, a partir da determinação de
alterações morfológicas, ativação de caspases e fragmentação nuclear (82,
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83, 136, 137). Este composto é capaz de bloquear efetivamente a
autofosforilação do IGF-IR, assim como a fosforilação da AKT e da MAPK
(82). Apesar da homologia de 84% entre os domínios tirosina quinase do
IGF-IR e do receptor de insulina, o NVP-AEW541 mostrou-se bem mais
seletivo in vitro para o IGF-IR quando comparado com o receptor de insulina
(82). As propriedades anti-neoplásicas do NVP-AEW541 foram também
demonstradas

em

modelos

de

xenotransplante

de

sarcoma

em

camundongos (82, 83).
O carcinoma adrenocortical constitui uma doença de prognóstico
desfavorável, com uma considerável redução da sobrevida nos casos em
que a cura cirúrgica não é possível (24). Portanto, o desenvolvimento de
novas estratégias terapêuticas, direcionadas para as vias de sinalização
envolvidas na tumorigênese adrenocortical, é necessário. Neste estudo,
avaliamos os efeitos inibitórios do NVP-AEW541 nas células NCI H295 e em
uma nova linhagem estabelecida a partir de um adenoma adrenocortical
pediátrico da nossa casuísta. A inibição do IGF-IR foi capaz de bloquear a
proliferação celular estimulada por IGF-II de forma dose e tempo
dependentes nas 2 linhagens celulares. Estes efeitos inibitórios podem ser
explicados por uma significativa indução da apoptose, evidenciada pelo
aumento da atividade das caspases 3 e 7 nestas linhagens. O aumento da
atividade das caspases efetoras finais foi mais intenso nas células NCI
H295 e ocorreu em fases mais precoces do tratamento com NVP-AEW541,
em virtude, provavelmente, da maior expressão do gene IGF-IR nesta
linhagem de tumor adrenocortical.
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As células NCI H295 apresentaram alta sensibilidade ao NVPAEW541, como demonstrado pelo valor de IC50 em concentrações
submicromolares. O espectro de efetividade do NVP-AEW541 nas células
NCI H295 foi comparável ao de linhagens celulares de sarcoma e
neuroblastoma (83, 138). A sensibilidade das células do adenoma
adrenocortical pediátrico a este inibidor do IGF-IR foi semelhante à de
células de tumores do trato gastrointestinal e de carcinoma hepatocelular
(137, 139). Scotlandi et al. (83) demonstraram que a sensibilidade in vitro ao
NVP-AEW541 em linhagens de tumores musculoesqueléticos correlacionase com o status de fosforilação constitutiva do IGF-IR.
Os resultados da radioterapia no tratamento do carcinoma
adrenocortical são controversos, com reduções tumorais de até 42%
demonstradas previamente (140-142). Recentemente, a radioterapia
adjuvante foi efetiva em reduzir a recorrência local em carcinomas
adrenocorticais (143). De forma interessante, fatores de crescimento têm
sido implicados na modulação da resposta celular à irradiação (144). Wen et
al.

(145) demonstraram que inibidores do IGF-IR aumentaram a

sensibilidade à radiação em células de carcinoma de mama. Desta forma, o
uso de inibidores do IGF-IR pode aumentar a eficácia de outras
modalidades terapêuticas para o carcinoma adrenocortical, como a
radioterapia.
Os efeitos das tiazolidinedionas, agonistas de receptores ativados
por proliferadores de peroxissomas gama (PPARγ), foram avaliados nas
células NCI H295 (146, 147). A rosiglitazona inibiu a proliferação celular e
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estimulou a apoptose nesta linhagem adrenocortical. No entanto, a inibição
da proliferação promovida pela rosiglitazona foi bem menos significativa se
comparada

com

os

efeitos

anti-proliferativos

do

NVP-AEW541,

demonstrados neste estudo.
Recentemente, um estudo clínico Fase I avaliou os efeitos de um
anticorpo monoclonal anti-IGF-IR (CP-751,871) em 24 pacientes com
tumores malignos sólidos. Este anticorpo foi administrado de forma
intravenosa a cada 21 dias em 4 ciclos, contudo não foram observadas
regressões tumorais objetivas. O tratamento com este anticorpo monoclonal
aumentou as concentrações séricas de insulina, do hormônio do
crescimento e de glicose. Os efeitos adversos mais comuns foram
hiperglicemia, anorexia, náusea, elevação de aspartato aminotransferase,
diarréia e fadiga (148).

5.3 Expressão do SF-1 e DAX-1 em tumores adrenocorticais

O SF-1, fator de transcrição nuclear, tem uma importante função no
desenvolvimento adrenal e gonadal em humanos (46). A relação entre o
número de cópias do SF-1 e o potencial proliferativo adrenocortical foi
inicialmente sugerida pela redução do crescimento adrenocortical contralateral compensatório após adrenalectomia unilateral em camundongos
heretozigotos para deficiência deste fator de transcrição (Sf-1+/-) (91). A
amplificação do gene SF-1 em células adrenocorticais humanas estimula a
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proliferação celular através da regulação de transcritos envolvidos com
metabolismo dos esteróides, ciclo celular, apoptose e adesão celular, além
de induzir a formação de tumores adrenocorticais em camundongos (149).
Recentemente, a amplificação do gene SF-1 e o aumento da sua
expressão protéica foram demonstrados em 8 de 9 tumores adrenocorticais
diagnosticados em crianças brasileiras, indicando que o aumento do número
de cópias do gene SF-1 pode ter um papel crítico na tumorigênese
adrenocortical pediátrica (92, 93). No nosso estudo, identificamos um
aumento da expressão do gene SF-1 em somente 14% dos tumores
adrenocorticais, com freqüência semelhante no grupo de crianças e adultos.
Entretanto, na análise imunohistoquímica, a hiperexpressão da proteína SF1

foi

evidenciada

predominantemente

nos

tumores

adrenocorticais

diagnosticados em crianças. Estes dados indicam que o aumento da
expressão do SF-1 nos tumores adrenocorticais pediátricos ocorre em nível
pós-traducional. Desta forma, os nossos resultados, em uma expressiva
coorte de tumores adrenocorticais, confirmam o envolvimento do SF-1 na
tumorigênese adrenocortical pediátrica.
O aumento da expressão da proteína SF-1 foi previamente
demonstrado em tumores adrenocorticais virilizantes (150). Em nosso
estudo, a hiperexpressão do SF-1 foi identificada somente em tumores
adrenocorticais pediátricos associados à virilização, que constitui a
apresentação clínica mais freqüente neste grupo etário. Em contraste, os
tumores

adrenocorticais

virilizantes

diagnosticados

em

adultos

apresentaram uma baixa imunorreatividade para SF-1. Adicionalmente, a
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expressão

do

SF-1

não

diferiu

entre

os

tumores

adrenocorticais

funcionantes e não funcionantes, o que indica ausência de correlação entre
a expressão do SF-1 e a atividade esteroidogênica dos tumores
adrenocorticais avaliados neste estudo.
O DAX-1 antagoniza a atividade transcricional do SF-1 e age como
um potente repressor da produção de esteróides em condição basal ou
estimulada por AMPc (96). Reincke et al. (112) estudaram a expressão do
gene DAX-1 em 16 tumores adrenocorticais (3 adenomas não funcionantes,
8 adenomas produtores de cortisol e 5 carcinomas). A expressão do gene
DAX-1 foi mais elevada nos tumores não funcionantes, intermediária nos
adenomas produtores de cortisol e heterogênea no grupo de carcinomas
(112).
Em nosso estudo, a hiperexpressão do gene DAX-1 foi detectada
em 39% dos tumores adrenocorticais, com uma prevalência semelhante em
crianças e adultos. De forma similar, o aumento da expressão da proteína
DAX-1 foi identificado em 36% e 27% dos tumores adrenocorticais
diagnosticados em crianças e adultos, respectivamente. Apesar do DAX-1
possuir uma ação inibitória sobre a produção esteroidal in vitro, a expressão
do DAX-1 não diferiu entre os tumores adrenocorticais funcionantes e não
funcionantes avaliados neste estudo.
A persistência do potencial proliferativo do córtex adrenal definitivo
e a observação da migração celular centrípeta durante o processo de
regeneração após enucleação adrenal suportam a existência de células
indiferenciadas na região subcapsular da glândula supra-renal (45, 151). A
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região subcapsular do córtex adrenal normal possui uma elevada expressão
do DAX-1 (152). Adicionalmente, evidências recentes demonstraram que o
DAX-1 tem uma importante função na manutenção do estado de
indeferenciação de stem cells embrionárias (153, 154). A partir destas
observações, o DAX-1 tem sido proposto como fator de transcrição
envolvido na manutenção da indiferenciação e da capacidade proliferativa
das células progenitoras adrenocorticais subcapsulares (152). Neste estudo,
o aumento da expressão do DAX-1 foi detectado em 36% dos tumores
adrenocorticais, principalmente na região periférica. Desta forma, a
hiperexpressão do DAX-1 pode constituir um dos eventos iniciais envolvidos
na patogênese molecular dos tumores adrenocorticais.

6. CONCLUSÕES
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A hiperexpressão do IGF-II foi identificada predominantemente nos
carcinomas adrenocorticais diagnosticados em adultos.



No grupo pediátrico, o aumento da expressão do IGF-II foi
evidenciado nos adenomas e carcinomas adrenocorticais.



Os

critérios

histopatológicos

desenvolvimento

de

de

metástases

Weiss

foram

somente

preditivos
nos

do

tumores

adrenocorticais diagnosticados em adultos.



A hiperexpressão do gene IGF-IR foi um marcador biológico
independente do carcinoma adrenocortical metastático pediátrico.



O NVP-AEW541, inibidor seletivo do IGF-IR, bloqueou a proliferação
estimulada por IGF-II e promoveu a indução da apoptose nas 2
linhagens celulares de tumores adrenocorticais humanos.



O uso de inibidores do IGF-IR constitui uma promissora estratégia
terapêutica para o carcinoma adrenocortical.
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O

aumento

da

expressão

do

SF-1

foi

evidenciado

predominantemente nos tumores adrenocorticais diagnosticados em
crianças.



A hiperexpressão do DAX-1 constitui um evento importante na
patogênese molecular dos tumores adrenocorticais benignos e
malignos.

7. ANEXOS
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Anexo A
Estadiamento proposto pela Organização Mundial de Saúde (24).
T, N, M

Descrição

I

T1, N0, M0

T < 5 cm, confinado à adrenal

II

T2, N0, M0

T > 5 cm, confinado à adrenal

III

T1-2, N1, M0

T confinado à adrenal com linfonodos + ou

T3, Nx, M0

T com extensão extra-adrenal sem invadir
órgãos adjacentes

IV

T4, Nx, M0

T com invasão de órgãos adjacentes ou

Tx, Nx, M1

presença de metástases
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Anexo B
Critérios histopatológicos propostos por Weiss em 1984 (12).
Atipia nuclear
Mitoses atípicas
Número de mitoses (> 5/50 HPF)
Células claras < 25%
Arquitetura difusa > 33%
Necrose
Invasão de cápsula
Invasão de sinusóides
Invasão capsular
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Anexo C
Características clínicas e histopatológicas de 23 tumores adrenocorticais pediátricos (continuação).
Paciente

Idade

Sexo

(anos)

Síndrome

Estágio

Clínica

Peso do

Weiss

tumor (Kg)

Tratamento cirúrgico e

Metástase

adjuvante

Seguimento

Diagnóstico

(anos)

1

1,3

M

V

I

0,03

4

Adrenalectomia

Não

10,8

Adenoma

2

2,3

F

V

I

0,05

5

Adrenalectomia

Não

2,7

Adenoma

3

0,9

F

V/C

II

0,06

2

Adrenalectomia

Não

0,5

Adenoma

4

2,1

F

V

I

0,02

1

Adrenalectomia

Não

1,6

Adenoma

5

2,2

M

V

II

0,09

4

Adrenalectomia

Não

0,5

Adenoma

6

2,1

F

V

I

0,05

1

Adrenalectomia

Não

8,7

Adenoma

7

2.1

M

V

II

0,14

5

Adrenalectomia

Não

8,2

Adenoma

8

1,3

M

V/C

I

0,04

1

Adrenalectomia

Não

7,8

Adenoma

9

15

F

V/C

IV

1,2

7

Adrenalectomia e nefrectomia;

Pulmão

1,9 (óbito)

Carcinoma

Pulmão

0,8 (óbito)

Carcinoma

Não

5,4

Adenoma

mitotane, cisplatina e etoposide
10

2,6

M

V

III

0,1

7

Adrenalectomia e nefrectomia;
cirurgia de metástase pulmonar;
mitotane

11

2,5

F

V

II

0,06

7

Adrenalectomia

continua
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Características clínicas e histopatológicas de 23 tumores adrenocorticais pediátricos (conclusão).
Paciente

Idade

Sexo

(anos)

Síndrome

Estágio

Clínica

Peso do

Weiss

tumor (Kg)

Tratamento cirúrgico e

Metástase

adjuvante

Seguimento

Diagnóstico

(anos)

12

1,6

F

V

ND

ND

ND

Adrenalectomia

Não

1

Adenoma

13

1,7

F

V

ND

ND

3

Adrenalectomia

Não

9

Adenoma

14

0,9

F

V

II

0,14

5

Adrenalectomia; mitotane

Pulmão

2,2

Carcinoma

15

1,2

F

V/C

I

0,01

5

Adrenalectomia

Não

0,5

Adenoma

16

9

M

C

I

0,02

2

Adrenalectomia

Não

5,3

Adenoma

17

2

F

V/C

III

0,06

7

Adrenalectomia e nefrectomia;

Pulmão e

2,2 (óbito)

Carcinoma

mitotane

linfonodos

18

6

F

V

I

0,05

2

Adrenalectomia

Não

6,8

Adenoma

19

2

M

V

II

0,03

8

Adrenalectomia; cirurgia de

Pulmão

8,3

Carcinoma

metástase pulmonar; mitotane
20

2,8

F

V

I

0,03

3

Adrenalectomia

Não

12,3

Adenoma

21

2,2

F

V/C

II

0,06

2

Adrenalectomia

Não

4

Adenoma

22

2,3

F

V

I

0,01

1

Adrenalectomia

Não

3

Adenoma

23

7

F

V/C

IV

0,14

7

Adrenalectomia e nefrectomia;

Fígado e

1,6

Carcinoma

mitotane, cisplatina e etoposide

linfonodos

M: masculino; F: feminino; C: síndrome de Cushing; V: virilização; ND: não disponível.
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Anexo D
Características clínicas e histopatológicas de 34 tumores adrenocorticais em adultos (continuação).
Paciente

Idade

Sexo

(anos)
24

29

Síndrome

Estágio

Clínica
M

C

Peso do

Weiss

tumor (Kg)
IV

0,67

Tratamento cirúrgico e

Metástase

adjuvante
8

Seguimento

Diagnóstico

(anos)

Adrenalectomia e nefrectomia;

Fígado e

mitotane

linfonodos

0,5 (óbito)

Carcinoma

25

18

F

C

I

0,02

2

Adrenalectomia

Não

7,4

Adenoma

26

37

F

NF

I

0,02

0

Adrenalectomia

Não

0,5

Adenoma

27

27

M

C

II

0,01

2

Adrenalectomia

Não

7,6

Adenoma

28

29

F

V

II

1,4

4

Adrenalectomia

Não

1

Carcinoma

29

46

F

NF

I

0,03

0

Adrenalectomia

Não

2,4

Adenoma

30

17

M

C/Fe

III

0,17

7

Adrenalectomia

Não

0,8

Carcinoma

31

33

M

NF

III

ND

5

Adrenalectomia

Não

ND

Carcinoma

32

35

F

V/C

I

0,04

3

Adrenalectomia

Não

3,8

Adenoma

33

29

F

C

I

0,02

0

Adrenalectomia

Não

9,8

Adenoma

34

30

M

I

III

0,33

4

Adrenalectomia e nefrectomia

Linfonodos

1 (óbito)

Carcinoma

35

38

F

C

II

0,05

2

Adrenalectomia

Não

13,2

Adenoma

36

26

F

C

II

0,03

1

Adrenalectomia

Não

5,3

Adenoma
continua
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Características clínicas e histopatológicas de 34 tumores adrenocorticais em adultos (continuação).
Paciente

Idade

Sexo

(anos)

Síndrome

Estágio

Clínica

Peso do

Weiss

tumor (Kg)

Tratamento cirúrgico e

Metástase

adjuvante

Seguimento

Diagnóstico

(anos)

37

50

F

V

I

0,04

2

Adrenalectomia

Não

6,3

Adenoma

38

37

F

C

I

0,04

1

Adrenalectomia

Não

4,5

Adenoma

39

47

F

C

II

0,04

1

Adrenalectomia

Não

4,2

Adenoma

40

45

F

C/V

III

0,3

7

Adrenalectomia

Não

7,1

Carcinoma

41

40

F

NF

I

0,01

0

Adrenalectomia

Não

10,3

Adenoma

42

49

F

V/C

II

0,93

4

Adrenalectomia

Não

9

Carcinoma

43

18

F

V/C

IV

1,0

8

Adrenalectomia

Pulmão

0,8 (óbito)

Carcinoma

44

23

F

V/C

IV

0,6

6

Adrenalectomia e nefrectomia;

Pulmão e

1,4 (óbito)

Carcinoma

cirurgia de metástase pulmonar;

linfonodos
2,5 (óbito)

Carcinoma

mitotane; cisplatina e etoposide
45

29

F

V/C

IV

0,6

6

Adrenalectomia e nefrectomia;

Pulmão e

mitotane

linfonodos

46

64

F

NF

I

0,02

0

Adrenalectomia

Não

3,8

Adenoma

47

39

F

C

I

0,01

1

Adrenalectomia

Não

7,8

Adenoma

48

27

F

C

I

0,02

0

Adrenalectomia

Não

0,2

Adenoma

49

37

F

C

I

0,03

1

Adrenalectomia

Não

10,6

Adenoma

50

66

F

NF

II

0,06

4

Adrenalectomia

Não

1,5

Carcinoma
continua
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Características clínicas e histopatológicas de 34 tumores adrenocorticais em adultos (conclusão).
Paciente

Idade

Sexo

(anos)

Síndrome

Estágio

Clínica

Peso do

Weiss

tumor (Kg)

Tratamento cirúrgico e

Metástase

adjuvante

Seguimento

Diagnóstico

(anos)

51

45

F

NF

I

0,02

0

Adrenalectomia

Não

0,2

Adenoma

52

17

F

V

II

0,83

4

Adrenalectomia

Não

9,6

Carcinoma

53

28

F

V

II

0,15

2

Adrenalectomia

Não

2

Adenoma

54

24

F

C

I

0,02

2

Adrenalectomia

Não

10,3

Adenoma

55

22

F

V

IV

0,4

7

Adrenalectomia

Pulmão

0,8 (óbito)

Carcinoma

56

41

F

C

I

ND

1

Adrenalectomia

Não

11,9

Adenoma

57

44

F

NF

II

0,8

8

Adrenalectomia e nefrectomia;

Pulmão e

2,3

Carcinoma

cirurgia de metástase pulmonar;

osso

mitotane; cisplatina e etoposide
M: masculino; F: feminino; C: síndrome de Cushing; V: virilização; NF: não funcionante; Fe: feminilizante; I: inibina; ND: não disponível.
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