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RESUMO

Abe DK. Análise da expressão dos genes CD105 (endoglina), VEGF, VEGFR1 e
VEGFR2 no carcinoma de células renais e correlação com fatores prognósticos.
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.

INTRODUÇÃO: A angiogênese tem sido proposta como um marcador de
prognóstico em uma variedade de tumores incluindo o renal. No avanço da
compreensão da biologia molecular do carcinoma de células renais (CCR) os
genes CD105 (endoglina), VEGF, VEGFR1 e VEGFR2 são seletivamente
expressos em células endoteliais vasculares sendo estudados como potenciais
alvos terapêuticos. OBJETIVOS: Este estudo analisou a expressão destes quatro
genes no tecido renal normal e CCR e suas correlações com os fatores
prognósticos para a neoplasia. MÉTODOS: Os níveis de expressão de CD105,
VEGF, VEGFR1 e VEGFR2 foram analisados por Reação da Transcriptase
Reversa em tempo real (qRT-PCR) em amostras de tumor fresco congelado
coletados de 56 pacientes submetidos à nefrectomia parcial ou radical por CCR.
Neste estudo foram avaliados os níveis de expressão dos genes em tecidos
normais e tumorais e comparados com fatores prognósticos como tamanho
tumoral (> ou ≤ 7 cm), Grau de Fuhrman (1-2 e 3-4) e invasão microvascular
(presente ou ausente). RESULTADOS: A análise dos quatro genes demonstrou
que CD105 esta subexpresso em 94.7% dos casos e a superexpressão de VEGF,
VEGFR1 e VEGFR2 ocorreu em 53,6%, 85,7% e 64,3% dos casos
respectivamente. A expressão de endoglina foi significativamente maior em
pacientes com doença metastática (p=0,05) em relação ao grupo sem metástases.
Além disso, o gene do VEGFR2 foi associado com estadiamento T, apresentando
uma média de expressão maior nos pacientes portadores de doença pT1-2
(p=0,04). CONCLUSÕES: Nossos experimentos demonstraram que a endoglina
está subexpressa em carcinoma de células renais em relação com o tecido renal
normal e a presença de níveis mais elevados está relacionada à doença
metastática. Os genes VEGF, VEGFR1 e VEGFR2 encontram-se superexpressos
no CCR e uma maior expressão do gene VEGFR2 está relacionada com
estadiamento T1 e T2.

Descritores: Neoplasias renais, Angiogênese patológica, Marcadores biológicos,
Prognóstico.

SUMMARY

Abe DK. Expression analysis of CD105 (endoglin), VEGF, VEGFR1 and
VEGFR2 in kidney cancer and relationship with prognostic factors [thesis]. Sao
Paulo: University of Sao Paulo Medical School; 2013.

INTRODUCTION: Angiogenesis has been proposed as a prognostic marker in a
variety of human malignancies, including renal cancer. Due to a better
understanding of the underlying biology of Renal Cell Carcinoma (RCC) the
genes expression of CD105 (endoglina), VEGF, VEGFR1 and VEGFR2 that are
selectively expressed in vascular endothelial cells are being studied as potential
therapeutic targets. OBJECTIVES: This study analyzed the expression of these
four genes in normal kidney tissue and RCC and relationship with prognostic
factors. METHODS: CD105, VEGF, VEGFR1 and VEGFR2 expression levels
were analyzed by quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) in
fresh-frozen malignant tissue specimens collected from 56 patients submitted to
radical or partial nephrectomy. This study assessed the expression of genes in
normal and tumor tissues, and compared with classic prognostic parameters in
CCRCC , such as tumor size (larger or smaller than 7 cm) Fuhrman grade (1-2
and 3-4) and microvascular invasion (this or absent).RESULTS: The analysis of
these four genes showed that CD105 is subexpressed in 94.7% of cases and the
overexpression of VEGF, VEGFR1 and VEGFR2 occurred in 53.6%, 85.7% and
64.3% of cases respectively in tumor tissues compared to controls. The expression
of endoglin was significantly higher in patients with metastatic disease (p = 0.05.
In addition, VEGFR2 gene was associated with stage T, with an average of
expression higher in patients with stage T1-T2 (p = 0.040). Conclusions: These
experiments demonstrated that endoglin was underexpressed in RCC compared to
normal kidney and the presence of enhanced expression is associated with
metastatic disease. VEGF, VEGFR1 and VEGFR2 were overexpressed in the
CCRCC and a higher VEGFR2 expression was related with stage T1-2.

Keywords: Kidney Neoplasm, Pathological angiogenesis, Biological markers,
prognosis

1 INTRODUÇÃO
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1.1 Considerações Gerais

O Carcinoma de Células Renais (CCR) corresponde a aproximadamente 3%
dos tumores malignos em adultos. Nos Estados Unidos da América, são
diagnosticados cerca de 64.770 novos casos anualmente e aproximadamente 13.570
morrem pela doença (Siegel et al., 2012). Recentes estudos demonstram um declínio
na incidência e na mortalidade por câncer de rim em países europeus e nos Estados
Unidos a partir da década de 90, principalmente em homens (Levi et al., 2008; Jemal
et al., 2010). Trabalhos recentes evidenciam uma queda maior na incidência em
relação à mortalidade pela doença, indicando que as melhorias no diagnóstico e no
tratamento do CCR ainda estão longe do esperado e novas estratégias devem ser
traçadas na tentativa de redução desses índices e melhor controle da neoplasia (Levi
et al., 2008; Siegel et al., 2012).
Outro fenômeno identificado nas últimas décadas e que implicou na evolução
dos métodos de tratamento do CCR relaciona-se ao tamanho tumoral. Nos últimos 14
anos, o tamanho médio do CCR diagnosticado por exames de imagem diminuiu em
média de 66,8 para 58,6 mm. O que pode parecer uma diminuição modesta
contribuiu para vantagem de sobrevida quando se compara estudos no período de
1988-1992 e 1993-2002 (Nguyen et al., 2006). O tamanho do tumor em sua
apresentação, além de permitir cirurgia de menor porte, é um forte preditor de
sobrevida, com menores tamanhos levando a maiores taxas de cura. Atualmente
acredita-se que as melhores possibilidades de tratamento curativo ocorram em
pacientes com CCR menores que quatro centímetros, e estes achados resultaram em
mudanças no estadiamento TNM, quando os tumores T1 foram subdivididos em T1a
– tumores menores que 4 cm e T1b – tumores maiores que 4 cm e menores que 7cm
(Dall'Oglio et al., 2003; Sobin, 2003).

1.2 Diagnóstico

O CCR em estágios iniciais geralmente não apresenta sinais ou sintomas.
Mesmo tumores maiores, em estágios mais avançados, podem ser assintomáticos até
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as fases tardias da doença (Lee et al., 2002). Alguns sintomas que podem levar à
descoberta do CCR são: hematúria, dor lombar, fadiga e perda de peso (Decastro el
al., 2008). A tríade clássica (dor em flanco, hematúria macroscópica e massa
palpável) é encontrada em um número reduzido de casos e gira em torno de 6% a
10% (Lee et al., 2002). Infelizmente, estes sinais muitas vezes são ignorados pelo
paciente ou confundidos com sintomas de outras doenças.
As síndromes paraneoplásicas são encontradas em 30% dos pacientes com
CCR sintomático, sendo a maioria dos sintomas correlacionados com piora de
sobrevida. Segundo Kim et al. (2003), em estudo associando a presença de síndrome
paraneoplásica à sobrevida, observaram que hipoalbuminemia, perda de peso e
anorexia são preditores de piores resultados.
Atualmente mais de 50% dos CCR são detectados incidentalmente em função
de exames de imagem realizados para investigação de sintomas inespecíficos
(Decastro et al., 2008; Sun; Pedrosa, 2009). Os exames de imagem como a
Ultrassonografia

(USG),

Ressonância

Magnética

(RM)

e

Tomografia

Computadorizada (TC) são as principais ferramentas para um diagnóstico preciso,
dispensando na maioria das vezes a necessidade de métodos invasivos como a
biópsia renal (Pedrosa et al., 2009).
Embora apresente baixa sensibilidade na detecção de pequenas lesões renais
incidentais, a USG foi a grande responsável pelo aumento nas taxas de incidência da
doença em fases precoces devido à sua ampla utilização na propedêutica abdominal.
Esse método diagnóstico faz parte de praticamente todos os protocolos de medicina
preventiva e seu emprego na oncologia aumentou cerca de 10 vezes nas últimas duas
décadas (Dinan et al., 2010). Assim, após cada suspeita de alteração em qualquer
órgão abdominal levantada pela USG, realiza-se um estudo complementar
pormenorizado com TC ou RM, que, por sua vez, tem diagnosticado um número
maior de alterações renais mais relevantes.
A TC continua a ser a modalidade mais amplamente disponível e mais eficaz
para o estadiamento de pacientes com CCR, com acurácia entre 80-95% (Catalano et
al., 2003; Hallscheidt et al., 2004) sendo atualmente o padrão-ouro para detectar,
caracterizar e estadiar as neoplasias renais.
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Kim et al. em 2002, correlacionaram pela TC os tipos histológicos do tumor
de acordo com seu padrão de realce e formato da lesão, sendo o primeiro o parâmetro
mais importante. O CCR do tipo células claras tende a apresentar realce intenso e
heterogêneo, enquanto que o do tipo papilífero tende a ser hipovascular e
homogêneo. Os carcinomas de células cromófobas e os oncocitomas, por sua vez,
apresentam frequentemente realce homogêneo. A partir de uma análise cuidadosa da
forma da lesão e dos coeficientes de atenuação, a TC é útil para diferenciar tumores
benignos de malignos. No entanto, se os achados de imagem são duvidosos, uma
biópisa dirigida é fundamental para a definição do diagnóstico final (Neuzillet et al.,
2004).
A maior vantagem da RM em relação à USG e TC é que ela possui um
melhor padrão de definição de partes moles dos tecidos em relação a qualquer outra
modalidade de imagem transversal. O CCR possui uma apresentação variada na RM
que se dá pela existência de múltiplos subtipos histológicos, e à variabilidade interna
devido à necrose, hemorragia, ou à presença de lipídios no interior do tumor (John et
al., 1997; Shinmoto et al., 1998). Na RM, o CCR se apresenta com sinal hipointenso
ou isointenso em relação ao parênquima renal em sequências ponderadas em T1, e
heterogeneamente hiperintenso em imagens de T2. Embora o realce dos tumores
renais aumente com a administração intravenosa do gadolínio, eles tendem a
aumentar menos do que o parênquima renal normal, e muitas vezes são mais
facilmente identificados na fase pós-contraste em T1 (Yamashita et al., 1995).
As biópsias de tumores renais têm sido utilizadas atualmente para elucidação
dos casos duvidosos à TC e seguimento de pacientes submetidos a tratamentos
ablativos. Além disso, recentes descobertas na genética do CCR têm fornecido a
possibilidade de novas terapias de alvo molecular em pacientes com doença
metastática, onde o sucesso do tratamento depende de uma exata avaliação
histológica dos tumores. A biópsia percutânea é um método adequado para fornecer
um diagnóstico pré-operatório em pacientes selecionados, embora imprecisões da
avaliação da histologia tumoral possam ocorrer em taxas que chegam até 26% na
amostra do tumor primário (Lebret et al., 2007). Até o momento, não existem
biomarcadores confiáveis que sejam capazes de identificar a doença em qualquer dos
seus estágios.
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Mesmo com o diagnóstico cada vez mais precoce e a despeito de todos os
esforços para a prevenção desta doença, entre 25% e 45% dos tumores renais são
metastáticos no momento de sua detecção (Parkin et al., 2005) e recorrência ocorre
em cerca de 40% dos pacientes tratados por tumores localizados (Lam et al., 2005).
Desse modo, existe a necessidade de melhorias no manejo do CCR que permitam
prever com segurança seu padrão evolutivo, a fim de contribuir com melhores
resultados de sobrevida.

1.3 Tratamento

A abordagem terapêutica para o CCR é guiada pela probabilidade de cura,
que está diretamente relacionada com o estágio ou grau de disseminação do tumor.
Mais de 50% dos pacientes com doença em estágio inicial são curados, mas os
resultados são ruins para estágios mais avançados.
A ressecção cirúrgica continua sendo o único tratamento eficaz para o CCR
unilateral localizado com rim contralateral normal, e também é aplicada no controle
paliativo da doença metastática. Robson e colaboradores, em 1969 estabeleceram a
nefrectomia radical como o método curativo padrão-ouro para o CCR localizado
observando 66% e 64% de sobrevida global para os estádios I e II, respectivamente.
Estudos recentes indicam taxas de sobrevida em cinco anos de 80% ou mais após a
nefrectomia radical para o estádio I (T1-2) (Tharsher et al., 1993).
Atualmente, a nefrectomia parcial aberta está se consolidando como
tratamento cirúrgico de eleição para pequenas massas renais com resultados
oncológicos semelhantes à nefrectomia radical em tumores de até quatro centímetros
com a vantagem de preservação renal (Lee et al., 2000; Uzzo; Novick, 2001; Gill et
al., 2005; Lucas; Cadeddu, 2010). A nefrectomia radical está associada a um risco
aumentado de doença renal crônica e dados recentes mostram uma associação entre
esta e morbimortalidade cardiovascular (Go et al., 2004). Desse modo, a ressecção
parcial poupadora de néfrons vem se estabelecendo como opção tecnicamente segura
e com melhores resultados a longo prazo.
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Uma vez que o CCR é altamente resistente à quimioterapia e radioterapia, a
interleucina-2 e o interferon-α foram amplamente utilizados para o tratamento da
doença metastática. A taxa de resposta para estas citocinas, contudo, é baixa e varia
entre 5% e 10% com sobrevida média de 12 meses (Fisher et al., 2000; Yang et al.,
2003). O CCR do tipo células claras expressa altos níveis de uma série de receptores
relacionados à angiogênese e à manutenção da microvasculatura tumoral. Drogas
como o sunitinibe, o sorafenibe e o bevacizumabe atuam desregulando as atividades
de receptores de fatores de crescimento angiogênico e demonstraram resultados
favoráveis em estudos envolvendo pacientes com doença avançada. Essas novas
drogas constituem estratégias promissoras para o tratamento do CCR metastático
(Motzer et al., 2007).

1.4 Fatores Prognósticos

Considerando-se a resposta não satisfatória da doença ao tratamento não
cirúrgico, é extremamente desejável identificar os pacientes com as melhores
chances de benefício frente a um tratamento adjuvante específico para determinado
tipo tumoral. A determinação do risco de recidiva ou da sobrevida desses pacientes
tem se baseado em uma série de modelos preditivos que interagem fatores de risco
determinados clinicamente. Os fatores mais utilizados são:

1.4.1 Sistema de Estadiamento TNM

O sistema mais comumente utilizado atualmente é o TNM do American Joint
Commitee Against Cancer e do American Joint Commitee on Cancer que avalia
extensão tumoral (T), linfonodos (N) e metástases locorregionais e à distância (M). O
estadiamento do tumor permanece como o melhor indicador prognóstico
independente para o CCR e segundo a sétima edição de 2009 definiu-se melhor sua
habilidade prognóstica. Esta última atualização apresenta mudanças em relação à
anterior que incluiu uma subclassificação para os tumores pT2 sendo subdivididos
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em pT2a (> 7 e ≤ 10cm) e pT2b (> 10cm), reclassificou o envolvimento da adrenal
ipsilateral (T4 se invasão contigua e M1 se não contigua), reclassificou
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envolvimento da veia renal como T3a e simplificou o envolvimento linfonodal em
N0 e N1. Utilizando o sistema TNM 2002, a sobrevida câncer-específica em 5 anos é
de cerca 97% para o estádio pT1a e 20% para pT4. Metástases distantes para
pulmões, osso, cérebro ou outros órgãos estão associadas a taxas de sobrevida de
50%, 5% a 30% e 0% a 5% para um, cinco e 10 anos, respectivamente.
O TNM sofreu algumas modificações na versão de 2002 para 2010 sendo
observadas algumas mudanças, principalmente em relação aos linfonodos (Tabela 1).
Segundo Ficarra et al. (2002) em estudo avaliando os fatores independentes
de mortalidade no CCR utilizando o sistema TNM observaram que o estádio
patológico do tumor primário, o envolvimento linfonodal, presença de metástases à
distância e grau nuclear são fatores prognósticos independentes de mortalidade
câncer-específica para a neoplasia.

1.4.2 Subtipos Histológicos

O CCR é conhecido como uma doença heterogênea que exibe inúmeras
apresentações clínicas e patológicas. Diversos tipos histológicos foram descritos,
incluindo o CCR tipo células claras, que ocorre em 75% dos diagnósticos
histológicos, o papilar (15%) e o cromófobo (5%) (Crundwell et al., 2004). Outros
subtipos menos frequentes como os carcinomas de ductos coletores e medular, e
tumores não classificáveis, frequentemente demonstram um comportamento mais
agressivo (Dall'Oglio et al., 2008). Algumas alterações gênicas são específicas de
determinados tumores como as anormalidades do gene de Von Hippel-Lindau (VHL)
no cromossomo 3p25, cuja mutação implica na doença de Von Hippel-Lindau, uma
condição onde os pacientes desenvolvem tumores múltiplos e bilaterais. Genes
ligados ao desenvolvimento do tumor também foram identificados em pacientes com
CCR papilar hereditário, síndrome de Birt-Hogg-Dubé e leiomiomatose hereditária
associada ao CCR (Takahashi; Shibuya, 2005 ).
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Tabela 1 – Comparações das alterações no sistema TNM realizadas pela AJCC 2010
Estádio (T)

T2

TNM 2002

TNM 2010

Tumor ≥ 7 cm confinado à

Lesões T2 foram divididas em

cápsula renal

T2a (superior a 7 cm, mas inferior
ou igual a 10 cm) e T2b (maior
que 10 cm)

T3a

T3b

Tumor com extensão aos tecidos

O envolvimento da adrenal

perirrenais ou à adrenal

ipsilateral foi reclassificada como

ipsilateral, porém limitado à

T4 (invasão contígua) ou M1

fáscia de Gerota

(invasão não contígua)

Invasão da veia renal ou invasão

Envolvimento da veia renal é

da veia cava inferior infra-

reclassificado como T3a

diafragmática
Linfonodos TNM 2002

TNM 2010

(N)
Sem linfonodos acometidos

Sem linfonodos acometidos

Metástase em único linfonodo <

Único linfonodo positivo em

2 cm

região de drenagem primária
Múltiplos linfonodos positivos

N2

Metástase em único linfonodo
entre 2 e 5 cm ou múltiplos
< 5 cm

N3

Metástase em linfonodo > 5 cm

Cadeia ilíaca comum positiva

N0

N1

em regiões de drenagem

Contudo, somente 4% dos pacientes com CCR desenvolvem a doença dentro
de um contexto de síndromes familiares. Esta pequena porcentagem, porém, pode
não refletir a realidade da doença e muitos outros fatores genéticos envolvidos na
carcinogênese do CCR provavelmente ainda não são conhecidos.
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Além dos tipos histológicos determinados existe o carcinoma de padrão
sarcomatoso que constitui indiferenciação de qualquer um dos subtipos
característicos e que tem comportamento mais agressivo (Dall'Oglio et al., 2005).

1.4.3 Grau Nuclear de Fuhrman

Vários sistemas de diferenciação têm sido propostos para o CCR. No entanto,
não há consenso sobre qual deles deve ser usado (Fuhrman et al., 1982; Klöppel et
al., 1986; Delahunt; Nacey, 1987). As diretrizes da UICC e AJCC sugerem que um
sistema de classificação sobre o diagnóstico e prognóstico do CCR deve ser baseado
em critérios padronizados e reprodutíveis, que reconhecem a heterogeneidade de um
tumor (Lohse et al., 2002). O sistema mais comumente utilizado é o proposto por
Fuhrman et al., em 1982, e emprega uma escala multiparamétrica de quatro pontos
baseada somente nas características nucleares de tamanho, irregularidade da
membrana nuclear e proeminência nucleolar (Kattan et al., 2001). As características
histológicas como arquitetura e necrose, que são utilizadas na classificação de
tumores em outros locais do corpo, são irrelevantes no sistema de Fuhrman.
O grau histológico também possui importância relevante para o prognóstico
de pacientes com CCR. Segundo Ficarra et al. (2002), de acordo com o grau de
Fuhrman, a sobrevida câncer-específica em cinco e 10 anos observada em estudo
retrospectivo com 675 pacientes foi de 94 e 88% em tumores grau 1, 86 e 75% em
grau 2, 59 e 40% em grau 3 e 31% e 31% em grau 4.
Nos últimos anos, uma série de ensaios clínicos envolvendo tratamento
adjuvante para o CCR com "alto risco de recorrência" têm sido iniciados. O grau de
Fuhrman seria um parâmetro importante para se estratificar pacientes. A
compreensão dos mecanismos que levam à estrutura anormal nuclear em células
tumorais pode gerar maior entendimento da carcinogênese e fornecer biomarcadores
mais específicos (True, 2002).
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1.4.4 Invasão Microvascular

A presença de invasão microvascular intratumoral é fator prognóstico
anatomopatológico de alta relevância (Van Poppel et al., 1997), constatando-se que
mesmo nos casos de CCR em estágio inicial ocorre recorrência da doença em 50%
dos pacientes quando esse fator é positivo (Gonçalves et al., 2004). Mais
recentemente, foi destacado o grande valor desse parâmetro, ao identificarmos uma
sobrevida em cinco anos de 88% na ausência de invasão microvascular intratumoral.
Já a sobrevida câncer-específica e livre de doença foram, respectivamente, de 40% e
27% nos tumores que apresentavam essa característica (Dall'Oglio et al., 2007).
A neovascularização produzida pelo tumor e a invasão microvascular têm
sido propostas como importantes preditores de evolução do CCR. Van Poppel et al.
(1997) demonstraram que houve progressão da doença em 39% dos tumores com
invasão microvascular intratumoral, enquanto que a progressão observada em
pacientes sem invasão foi de apenas 6%. Recentemente Dall’Oglio et al. (2007)
descreveram a presença da invasão microvascular como um dos fatores prognósticos
mais importantes relacionados ao CCR.

1.4.5 Nomogramas

Os nomogramas constituem uma das mais disseminadas ferramentas
disponíveis atualmente para a tomada de decisão em medicina através de sua
capacidade em predizer prognósticos de doenças ou resultados de tratamento (Mor
et al., 1984; Elson et al., 1988), facilitando a inclusão/exclusão de pacientes em
estudos. Para o câncer de próstata, por exemplo, existem mais de 42 nomogramas
publicados (Ross et al., 2001), e para o CCR os nomogramas elaborados por Kattan,
Sorbellini e Lam são os mais citados na literatura. Neles estão incorporados fatores
prognósticos como estádio TNM, combinado com tamanho tumoral, invasão
vascular, grau nuclear de Fuhrman, subtipos histológicos e apresentação clínica.
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1.5 Biologia Molecular do Câncer Renal

Nos últimos anos, avanços em biologia molecular têm fornecido uma melhor
compreensão das alterações genéticas relacionadas às vias moleculares de vários
tipos de tumores renais. O estudo molecular da carcinogênese tumoral permite
análises mais aprofundadas e certamente direcionará pesquisadores à obtenção de
desfechos mais eficazes em relação ao comportamento do CCR.
A identificação do gene supressor tumoral VHL levou à elucidação de seu
papel na regulação dos fatores de crescimento associados à angiogênese, uma
descoberta que ampliou o conhecimento da biologia molecular do CCR e possibilitou
o desenvolvimento de drogas-alvo (Motzer et al., 2007). Ambas as formas,
esporádica ou hereditária do CCR, estão associadas a mutações nesse gene,
localizado no cromossomo 3p (Latif et al., 1993). Indivíduos que herdam uma cópia
defeituosa do gene de VHL têm um risco significativamente maior para o
desenvolvimento de CCR e uma variedade de outras neoplasias. (Motzer et al.,
2006).
Em estudo avaliando a expressão gênica da Molécula de Adesão Celular
Vascular-1 (VCAM-1) em tumores renais tipo células claras, observou-se uma
expressão aumentada em tumores renais com estágio avançado enquanto que
menores níveis são encontrados no tecido normal não tumoral (Hemmerlein et al.,
2000). Vasselli et al. (2003), avaliando a expressão gênica em tumores renais
metastáticos, observaram que VCAM-1 foi o único gene preditor de sobrevida em
pacientes com pior prognóstico.
Segundo Takahashi et al. (2001), em estudo de perfil de expressão gênica no
carcinoma de células renais identificou entre os achados que o gene Sprouty, um
inibidor da angiogênese, está superexpresso em pacientes com tumores renais de
melhores características prognósticas enquanto que o fator transformador de
crescimento β (TGF-β) encontra-se subexpresso naqueles de pior prognóstico.
Em estudo de microarray, Schuetz et al. (2005) demonstraram um perfil
molecular que pode ser utilizado para classificar CCR do tipo células claras que
caracteristicamente apresentam maior expressão de genes marcadores de néfrons
proximais, incluindo o Fator Intrínseco de Receptores de Cobalamina (CBLN) e
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Proteína-2 Relacionada a Receptor de Lipoproteína de Baixa Densidade (LRP2).
Esses genes estão relacionados a fatores envolvidos na angiogênese e resposta imune
(como os membros do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC) de
classe II) e podem compreender alvos terapêuticos.

1.6 Angiogênese e Câncer

A ação da angiogênese na biologia tumoral foi preconizada por Folkman em
1971. Segundo o autor, a maioria dos tumores e metástases origina-se como
pequenas estruturas celulares avasculares que induzem a neoformação vascular, após
poucos milímetros de tamanho. Atualmente, existem evidências experimentais e
clínicas de que a microvasculatura tumoral exerce importante função no crescimento,
disseminação, progressão, latência e apoptose de células tumorais (Makhni et al.,
2003).
Polverini (2002) postulou que a angiogênese tumoral pode ter diversas
origens: a) expansão dos vasos do hospedeiro para o espaço intratumoral; b)
formação de vasos tumorais a partir do estímulo de células endoteliais pré-existentes
no tecido adjacente ao tumor; c) formação dos vasos tumorais a partir de precursores
endoteliais embrionários (vasculogênese).
Trabalhos prévios direcionados à angiogênese demonstraram que vasos
sanguíneos recém-formados em tumores ofertam nutrientes e oxigênio, eliminam
resíduos metabólicos, além de gerar estímulos parácrinos que continuam a promover
a proliferação da célula neoplásica e invasão. Existem evidências clínicas que
definem a densidade microvascular como um importante preditor do comportamento
do tumor (Page; Jensen, 1995; Fox et al., 1996).
Nas últimas décadas, inúmeros estudos foram desenvolvidos a fim de
correlacionar os fatores angiogênicos e a densidade vascular do tumor com os
aspectos clínicopatológicos da doença (Folkman, 1990; Albo et al., 1994; Schimming
et al., 2004).
Fonsati et al. (2001) indicaram a endoglina como o marcador endotelial mais
apropriado no monitoramento terapêutico anti-angiogênico em neoplasias malignas e
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salientaram que inúmeras pesquisas evidenciam esse marcador como um importante
fator preditivo de metástases regionais e sobrevida dos pacientes oncológicos.

1.6.1 Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) e seus Receptores

O VEGF consiste em um fator de sobrevivência para as células endoteliais
(Carmeliet, 2005). Está localizado no gene 6p21.3 em humanos (Ferrara; DavisSmyth, 1997), sendo importante regulador da vasculogênese e angiogênese (Shibuya
et al ., 2006). Ele pertence a uma família de mitógenos estruturalmente denominados
fatores de crescimento derivados de plaquetas (Platelet-derived Growth Factor –
PDGF) (Carmeliet, 2005). O VEGF também age como um fator de permeabilidade
vascular e está envolvido no remodelamento da angiogênese e sobrevida de células
endoteliais (Shinkai et al., 1998).
As famílias do VEGF e de seus receptores (VEGFR) são responsáveis pela
regulação do endotélio vascular e linfático (Tabela 2) e igualmente exercem um
papel-chave na formação do tumor com a ativação da angiogênese e linfangiogênese
(Bando, 2007). Além disso, a família de VEGFR tem um papel crítico no
desenvolvimento e manutenção da rede vascular de tumores que, por sua vez,
expressam o VEGF promovendo o crescimento e a metastatização. A mediação do
VEGF na permeabilidade vascular direciona o acúmulo de barreira de fibrina em
torno do tumor e limita as propriedades malignas do tecido. In vivo, o crescimento
tumoral é atenuado por anti-VEGF, um gene que atua bloqueando as funções
proliferativas de VEGF, promovendo maiores níveis de isquemia e edema teciduais
(Weis; Cheresh, 2005).
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Tabela 2 – Genes estudados e suas principais funções moleculares
Nome

Símbolo

Principais Funções Moleculares
Permeabilidade vascular, angiogênese,

Fator de Crescimento

VEGF

Endotelial Vascular

vasculogênese, crescimento das células
endoteliais, migração celular, apoptose e
inibição

Receptor para o Fator de

Migração celular, angiogênese e

Crescimento Endotelial

vasculogênese.

Vascular 1

VEGFR1

Receptor para o Fator de
Crescimento Endotelial
Vascular 2

Proliferação endotelial, sobrevivência,
VEGFR2

migração, morfogênese tubular e
brotamento vascular.

O VEGF-A, ou simplesmente VEGF, apresenta seis isoformas: VEGF121,
VEGF145, VEGF165, VEGF183, VEGF189 e VEGF206 (Bando, 2007). Além
disso,

a

isoforma

VEGF165

pode

ser

clivada

por

plasmina

e

várias

metaloproteinases, gerando VEGF110 e VEGF113 – dois fragmentos bioativos NH2terminal (Ferrara; Davis-Smyth, 1997; Ferrara et al., 2003; Carmeliet, 2005;
Kowanetz; Ferrara, 2006).
Existem três tipos de receptores tirosina quinase para VEGF presentes nas
células endoteliais vasculares: VEGFR1, VEGFR2 e VEGFR3, e estes necessitam de
dimerização para induzir a sinalização intracelular (Takeda et al., 2002; Shibuya;
Claesson-Welsh, 2006). A hipóxia tem sido considerada a maior indutora da
expressão local do gene VEGF em tumores, exercendo um papel importante na
regulação da expressão de VEGFR (Ferrara; Davis-Smyth, 1997).
VEGFR1 ou Flt-1 de 180 kDa foi o primeiro receptor tirosina quinase
identificado como receptor para VEGF. Este receptor é expresso por células
endoteliais, monócitos, macrófagos, células dendríticas, osteoclastos, pericitos e
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trofoblastos placentários (Clauss et al., 1996; Takahashi; Shibuya, 2005 ). O
VEGFR1 tem sido relacionado à migração celular sendo um regulador negativo da
angiogênese durante fases precoces do desenvolvimento embrionário, mas tem papel
importante na angiogênese em condições patológicas (Takeda et al., 2002). Ligantes
como o VEGF, VEGF-B e P1GF podem se acoplar em VEGFR1, promover sua
dimerização e induzir a cascata de sinalização via segundo mensageiro intracelulares.
Este mecanismo em células endoteliais pulmonares tem sido atribuído à produção de
metaloproteinase 9 (MMP-9) e facilitação do processo metastático no pulmão
(Ferrara et al., 2003).
O VEGFR2, KDR (Kinase Domain Region) ou Flk-1 de 200-230 kDa
(Takahashi; Shibuya, 2005 ), consiste no marcador mais precoce do desenvolvimento
de células endoteliais (Shibuya; Claesson-Welsh, 2006) sendo o maior mediador dos
efeitos de VEGF na mitogênese, angiogênese e permeabilidade vascular. É
responsável pela transdução de sinais de proliferação, sobrevivência, apoptose,
migração e degradação de matriz extracelular (Ferrara et al., 2003; Takahashi;
Shibuya, 2005; Shibuya; Claesson-Welsh, 2006). Em um estudo realizado por
Takahashi et al. em 2001, foi sugerido que a autofosforilação de uma região de
VEGFR2 denominada Y1175 pode ser crucial para a proliferação da célula endotelial
via MAP quinase. Além das células endoteliais, células-tronco hematopoiéticas,
células neuronais, osteoblastos, células do ducto pancreático, células progenitoras de
retina e megacariócitos também expressam VEGFR2 (Shibuya; Claesson-Welsh,
2006).

1.6.2 Endoglina

A endoglina, também conhecida como o grupo de diferenciação (Cluster of
Diferentiation) número 105 (CD105) (Gougos et al., 1988) é uma glicoproteína
presente em níveis elevados no endotélio da microvasculatura humana (Cheifetz et
al., 1992) e em células endoteliais de tecidos que estão em angiogênese ativa, tecidos
em regeneração, processos inflamatórios e tumores (Tabela 3) (Lomonte; Gutiérrez,
1989; Kudo et al., 1993; Fuh et al., 1998; Fonsatti et al., 2003). O gene codificador
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da endoglina encontra-se localizado no cromossomo 9q34 e foi identificado
utilizando hibridização in situ por fluorescência (FISH) (Fernandez-Ruiz et al.,
1993).
A descoberta de que os níveis de CD105 regulam a expressão de diferentes
componentes da matriz extracelular, incluindo fibronectina, colágeno, inibidor de
plasminogênio ativado 1 (PAI-1) e lumican (Rabin, 2006; Service, 2008; Aachmann;
Aune, 2009) também sugere que o CD105 possa estar envolvido no processo de
migração celular (Kerbel, 2008).

Tabela 3 – Expressão de Endoglina (CD105) em tecidos humanos normais
Localização

Tipo Celular

Sistema Cardiovascular Células endoteliais
Musculatura lisa das células endoteliais
Sistema Hematológico

Fibroblastos estromais da medula óssea
Células progenitoras B
Precursores eritróides
Células CD34 + circulantes

Sistema

Macrófagos intersticiais da polpa vermelha do baço

Reticuloendotelial

Monócitos ativados
Macrófagos diferenciados
Células dendríticas foliculares em órgãos linfóides

Sistema Geniturinário

Células intersticiais da região extraglomerular do rim
Células mesangiais da região glomerular do rim
Células basais dos túbulos seminíferos

Adaptado de Dallas et al., 2008

O CD105 possui uma atividade funcional como componente do complexo
receptor de fator transformador de crescimento β (TGF-β) (Cheifetz et al., 1992;
Barbara et al., 1999), uma citocina envolvida na proliferação celular, diferenciação e
migração (Massague, 1987). A ação do CD105 se pauta na supressão do sinal de
TGF-β1 e TGF-β3 e bloqueio de seus receptores, promovendo modulação de suas
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respostas. Desse modo, a inibição de expressão de CD105 reforça a capacidade
supressora de TGF-β1 sobre o crescimento celular, diminuindo a migração e a
habilidade de formação de tubos capilares em cultura de células endoteliais (Figura
1). Na ausência de TGF-β1, CD105 apresenta um efeito anti-apoptótico em células
endoteliais sob estresse hipóxico, sugerindo seu papel na manutenção da
sobrevivência celular. A hipóxia é um potente estimulador da expressão gênica de
CD105 nas células endoteliais e também potencializa sua interação com receptores
de TGF-β1 (Duff et al., 2003). Acredita-se que o desenvolvimento da resposta
angiogênica também possa depender de um balanço entre os níveis de ativação de
TGF-β e a expressão de CD105 (Li et al., 2000).
O CD105 é amplamente expresso em pequenos vasos de tumores sólidos de
diferentes tipos histológicos, como mama, próstata, estômago e endométrio (Kumar
et al., 1999; Veikkola et al., 2000; Saad et al., 2003; El-Gohary et al., 2007; Nikiteas
et al., 2007). Estudos utilizando anticorpos monoclonais anti-CD105 mostraram que
a expressão antigênica foi identificada quase que exclusivamente no endotélio
venoso e arterial dos vasos peri e intratumorais (Bodey et al., 1998; Kumar et al.,
1999; Fonsatti et al., 2001). Pesquisas têm mostrado uma imunomarcação forte para
CD105 nos vasos ao redor do tumor, e nenhuma marcação tem sido detectada nos
grandes vasos ou vasos sanguíneos dos tecidos normais (Bodey et al., 1998; Kumar
et al., 1999). Por isso, tem-se sugerido que o CD105 é um marcador mais específico
e sensível para vasos neoformados em relação aos outros anticorpos pan-endoteliais
(CD31, CD34 e fator VIII) nos carcinomas de colo de útero, cólon, endométrio e
mama (Bodey et al., 1998; Saad et al., 2003).
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Figura 1 – Papel da Endoglina no endotélio vascular tumoral. Fonte: López-Novoa e
Bernabeu, 2010.

As interações moleculares entre CD105, VEGF e seus receptores estão bem
descritas na literatura, e suas relações foram estudadas em alguns tipos de tumor,
como o câncer colorretal e de próstata (Mysliwiec et al., 2009a; Dassoulas et al.,
2010). Foi observado que VEGF e CD105 estiveram positivamente relacionados,
mas não ficou evidente nenhuma associação significativa entre eles.
De acordo com esta revisão, embora muitos trabalhos estejam sendo
realizados na tentativa de compreensão do mecanismo de ação de VEGF e de
angiogênese (representados pela quantificação de CD105), ainda não está totalmente
clara suas relações com tumores sólidos malignos como o CCR. Desta forma se faz
importante avaliar se os níveis de expressão dos genes VEGF e CD105 estariam
associados com o comportamento e progressão do CCR, correlacionando-os com
fatores prognósticos já estabelecidos como o estadiamento clínico, a graduação
nuclear de Fuhrman e a invasão microvascular.

2 OBJETIVOS
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2.1 Primário
Avaliar os níveis de expressão dos genes CD105, VEGF e VEGFR-1 e
VEGFR-2 no carcinoma de células renais.

2.2 Secundários
Correlacionar os níveis de expressão destes genes com os fatores
prognósticos do carcinoma renal do tipo células claras:
- Estádio tumoral
- Grau nuclear de Fuhrman
- Invasão microvascular
Estudar a associação desses níveis de expressão gênica com os grupos
classificados segundo os fatores prognósticos (baixo, intermediário e alto risco) e
com a evolução da doença.

3 MATERIAL E MÉTODOS
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3.1 Pacientes
Foi analisado o perfil de expressão de quatro genes em 59 amostras
provenientes de pacientes em acompanhamento urológico, divididos em dois grupos:
56 pacientes com CCR tipo células claras submetidos à nefrectomia radical ou
parcial e três pacientes controles do sexo masculino submetidos à nefrectomia por
causa não oncológica (estenose de junção uretero-piélica). Foram avaliados os
seguintes parâmetros prognósticos:
a. Estadiamento patológico TNM segundo a AJCC 2010
b. Grau nuclear de Fuhrman
c. Invasão microvascular tumoral
A subdivisão dos grupos em bom, intermediário e mau prognóstico foi feita
segundo os critérios descritos por Dall’Oglio et al. (2007), que inclui tamanho
tumoral (menor ou maior que 7 cm), grau nuclear de Fuhrman (1-2 ou 3-4) e invasão
microvascular (ausente ou presente). Critérios de alto risco são definidos por
tamanho tumoral maior que 7 cm, grau nuclear de Fuhrman 3-4 e invasão
microvascular presente. Em contrapartida, os de baixo risco são caracterizados por
tamanho do tumor menor ou igual a 7 cm, grau nuclear de Fuhrman 1-2 e ausência de
invasão microvascular. Conforme os critérios de risco acima descritos, os pacientes
foram classificados em grupos prognósticos, como demonstrado na tabela 4. Para
essa classificação, 13 pacientes foram excluídos porque apresentaram características
diferentes das utilizadas por Dall´Oglio et al. (2007), totalizando 43 pacientes para
esta análise específica.
Foram relacionados então os níveis de expressão dos genes CD105, VEGF e
VEGFR1 e 2 com os fatores prognósticos do CCR tipo células claras e com a
evolução da doença.
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Tabela 4 – Classificação dos pacientes em grupos prognósticos, segundo os critérios
de Dall’Oglio et al., 2007
Bom

Intermediário*

Mau

(n = 19)

(n = 17)

(n = 7)

Tamanho

≤ 7 cm

≤ ou > 7 cm

> 7 cm

Fuhrman

1-2

1-2 ou 3-4

3-4

IMV

Ausente

Ausente ou presente

Presente

* os pacientes desse grupo apresentaram um ou dois dos critérios de mau prognóstico

Todos os pacientes foram operados e seguidos no Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), no período de janeiro de 2008 a março de
2010. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMUSP,
tendo sido aprovado sob protocolo 0049/10.
Os pacientes foram acompanhados por um período médio de 24,1 meses, com
mediana de 24 meses (variando de 12 a 36). O seguimento foi realizado através de
exames físico e de imagem, como radiografia de tórax, USG e TC do abdômen. Para
pacientes que apresentaram dor óssea ou elevação dos níveis séricos de fosfatase
alcalina,

foi

solicitada

cintilografia

óssea.

As

características

cirúrgicas,

histopatológicas e demográficas considerando todos os casos de CCR estão
demonstradas na tabela 5. Não houve diferenças estatísticas para a faixa etária entre
os grupos estudados (p = 0,7).
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Tabela 5 – Dados demográficos e patológicos dos pacientes com CCR e do grupo
controle
Casos de CCR (n = 56)

Características

Masculino
Feminino

39 (70%)
17 (30%)

Sexo

Idade (anos)
Média
Mediana (mín-máx)
Tipo de Nefrectomia
Parcial
Radical
Grau de Fuhrman
1-2
3-4
Invasão Microvascular
Ausente
Presente
Estádio Patológico (T)
T1-T2
T3-T4
Estádio Patológico (N)
N0
N1
Estádio Patológico (M)
M0
M1

61,1
61 (34-82)
16 (29%)
40 (71%)
29 (52%)
27 (48%)
43 (77%)
13 (23%)
33 (59%)
23 (41%)
54 (96 %)
2 (4%)
44 (79%)
12 (21%)

3.2 Exame Macro e Microscópico

Os espécimes cirúrgicos foram examinados a fresco pelo patologista e o
pesquisador executante deste trabalho, imediatamente após sua ressecção, sendo
seccionado fragmento de 1 cm2, armazenado imediatamente em criotubo Eppendorf
de 1,5 ml com 1 ml de RNA holder® (fixador de RNA) e mantidos em freezer -80° C
no Laboratório de Investigação Médica Urológica (LIM-55) da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
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Após a secção do fragmento para extração do RNA, os espécimes cirúrgicos
foram fixados em formalina 10% por um período de até 24 horas. Todas as peças
provenientes de nefrectomia para doença maligna (casos) ou não (controles) foram
submetidas a estudo histológico. As peças foram habitualmente processadas e
incluídas em parafina, seccionadas em cortes de 4 a 6 μm, coradas por hematoxilinaeosina e analisadas em microscópio óptico pelo mesmo patologista, garantindo a
presença de tumor em pelo menos 75% da amostra.

3.3 Processamento das Amostras

3.3.1 Extração do RNA
O RNAm de cada amostra foi isolado com o kit RNAqueous® (Ambion) de
acordo com as recomendações do fabricante. Os espécimes congelados a -80º C
foram macerados e colocados em tubo de microcentrífuga de 1,5 ml estéril. Ao
tecido macerado foi adicionado 10x o seu volume de solução de lise e igual volume
de etanol 64%. Repassamos a solução para uma coluna GFX, e centrifugamos a
10.000g por 1 minuto. À coluna adicionamos 700µl de uma solução de lavagem
própria do kit. Centrifugamos novamente nas mesmas condições e fizemos duas
lavagens com 500µl de outra solução de lavagem. Descartamos o filtrado,
centrifugamos por mais 1 minuto a 10.000g para secagem da coluna, repassamos a
coluna para um novo tubo e adicionamos 50µl de solução de eluição pré-aquecida a
80º C no centro da coluna. Após 1 minuto à temperatura ambiente, centrifugamos a
coluna e o RNA foi armazenado a -80°C até sua utilização. A pureza e concentração
do RNA foram mensuradas em espectrofotômetro Nanodrop® (ND-1000,
Wilmington, EUA) (260/280 nM).
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3.3.2 Síntese de cDNA

A síntese do cDNA foi realizada a partir de 5µg de RNA utilizando-se o kit
High-Capacity cDNA Reverse Transcription® (Applied Biosystems) o qual utiliza a
Transcriptase reversa MultiScribe™ e primers randômicos (Figura 2).
O RNA total foi diluído em H2O livre de nucleases em um volume final de
20µL. A este volume foram acrescentados 4µL de oligonucleotídeos randômicos
(10X), 1,6 µL do mix de dNTPs (25X), 4µL do tampão da enzima (10X), 2µL
(50U/µl) da enzima transcriptase reversa e 8,4µl de água livre de nucleases. A
solução foi então submetida a ciclos de temperaturas (25 °C por 10 minutos, 37 °C
por 120 minutos e 85 °C por 5 minutos) em termociclador Veriti® (Applied
Biosystems). Ao final da reação, o cDNA foi armazenado a -20 °C até o uso.

Figura 2 – Síntese do DNA complementar.
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3.3.3 Amplificação do RNA

A expressão dos genes estudados (Tabela 6) foi avaliada a partir do cDNA
utilizando a metodologia de transcrição reversa seguida de reação em cadeia da
polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR) (plataforma ABI 7500)
utilizando-se o protocolo TaqMan (Applied Biosystems). Este protocolo utiliza
dois iniciadores não fluorescentes e uma sonda com dupla marcação que se anela à
região localizada entre os iniciadores. Esta marcação dupla é formada por um
fluoróforo que emite luz quando excitado e um quencher que absorve a luz emitida
pelo fluoróforo. Durante os ciclos da PCR, a sonda é quebrada pela Taq polimerase
na etapa de extensão do iniciador anelado. Esta quebra da sonda elimina a absorção
pelo quencher da fluorescência emitida que pode ser então medida através de uma
câmera situada na parte superior do equipamento. A quantificação da emissão
absorvida pela câmera após quebra da sonda permite a quantificação indireta do
RNA alvo contido na reação após cada ciclo da PCR (Figura 3).

Tabela 6 – Primers utilizados para quantificação da expressão dos genes CD105,
VEGF, VEGFR1 e 2 no câncer renal
GENE

ENSAIO

CD-105

Hs00923996_m1

VEGF

Hs00900055_m1

VEGFR2

Hs01052961_m1

VEGFR2

Hs00911700_m1
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Para amplificação dos fragmentos desejados utilizamos as seguintes
condições de reação: 5 µl do MasterMix TaqMan, 0,5 µl de primer (contendo a
sonda marcada), 3,5 µl de água destilada deionizada e 1 µl de cDNA, somando um
total de 10 µl para cada reação. A condição usual de programação dos ciclos foi um
passo a 50ºC por dois minutos, um passo a 95ºC por 10 minutos seguidos de 40
ciclos de 95ºC por 15 segundos e 60ºC por 60 segundos.

Figura 3 – Amplificação do RNA pelo método TaqMan®

3.4 Análise dos Resultados

Os níveis de expressão dos RNA foram obtidos pela quantificação relativa
dos níveis de expressão determinados pelo método 2-∆∆CT (Livak, Schmittgen, 2001),
para o qual ∆∆CT = dCT1 – dCT2, onde dCT1 = CT do RNA-alvo, (amostra tumoral)
- CT da média do controle endógeno (amostra tumoral), e dCT2 = CT da média dos

29

controles (amostras de tecido renal normal) – CT da média do controle endógeno
(amostra de tecido renal normal). No gráfico logarítmico, esse método padroniza a
expressão do controle normal como uma linha basal (representada pelo número 1) e a
expressão relativa de cada RNA para cada amostra tumoral é demonstrada em vezes
o normal para mais nos casos de superexpressão e para menos nos de subexpressão.
Todas as reações foram realizadas em duplicata e gene β2-microglobulina
(B2M) (Applied Biosystems, CA, USA) utilizado como controle endógeno. Para
análise de expressão, além do controle endógeno, analisamos a expressão dos níveis
dos mesmos RNA em tecido renal normal não neoplásico como demonstrado na
equação acima.
A figura 4 demonstra de modo esquemático a metodologia aplicada e desenvolvida
neste estudo.

Figura 4 – Metodologia resumida do estudo.
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3.5 Análise Estatística

As análises estatísticas foram realizadas através do software SPSS 19.0 para
Windows (SPSS Inc., Chicago, EUA). Os testes T e Mann-Whitney foram usados
para comparar a relação entre a expressão de CD 105, VEGF e VEGFR com os
fatores prognósticos tumorais (estadiamento patológico, graduação nuclear de
Fuhrman e invasão microvascular) e metástase, quando as variáveis eram
homogêneas ou não, respectivamente.
Um valor de p inferior ou igual a 0,05 foi considerado estatisticamente
significante para todos os cálculos. Os dados foram transformados em gráficos
logarítmicos para análise e a expressão de cada amostra para um determinado RNA é
relativa ao controle e expressa em vezes.

4 RESULTADOS

32

A análise dos quatro genes através do método de qRT-PCR no tecido tumoral
demonstrou que CD105 está subexpresso em 94,7% dos casos, se tratando da
diferença mais significante encontrada. A superexpressão de VEGF, VEGFR1 e
VEGFR2 ocorreu em 53,6%, 85,7% e 62,5% dos casos respectivamente em tecidos
tumorais em comparação com o controle (Figura 5 e Tabela 7).

Figura 5 – Expressão quantitativa dos genes CD 105, VEGF, VEGFR1 e VEGFR2
nos 56 pacientes portadores de CCR.

Tabela 7 – Média de expressão dos quatro genes estudados
CD 105

VEGF

VEGFR1

VEGFR2

Média

0,46

3,61

7,27

4,73

Mediana
(mín-máx)

0,21
(0,006-7,92)

1,24
(0,04-64,53)

3,31
(0,38-45,71)

1,91
(0,13-62,12)

Superexpressão

5,4%

53,6%

85,7%

62,5%

Subexpressão

94,6%

46,4%

14,3%

37,5%
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4.1 Expressão dos genes CD105, VEGF, VEGFR1 e VEGFR2 e estadiamento
patológico (T)

Os resultados de acordo com o estádio patológico estão apresentados na
tabela 8. O gene do VEGFR2 apresentou níveis de expressão 2,9 vezes maior nos
pacientes estadiados pT1-2 em relação aos pT3-4, com diferença estatística
significativa (p = 0,04). Não encontramos diferenças estatísticas quando comparamos
os genes CD105, VEGF e VEGFR1 com o estadiamento patológico T.

Tabela 8 – Expressão dos quatro genes de acordo com o estadiamento patológico

CD 105

VEGF

VEGFR1

VEGFR2

pT1-2 (n=33)
Média
Mediana
(mín-máx)
0,35
0,23
(0,006-1,65)
2,26
0,91
(0,04-14,88)
7,77
3,75
(0,38-45,71)
6,48
2,31
(0,13-62,12)

pT3-4 (n=23)
Média
Mediana
(mín-máx)
0,61
0,13
(0,03-7,92)
5,53
1,3
(0,25-64,53)
6,55
2,7
(0,4-26,27)
2,22
0,93
(0,2-10,24)

p

0,38

0,61

0,61

0,04

4.2 Expressão dos genes CD105, VEGF, VEGFR1 e VEGFR2 e grau nuclear de
Fuhrman

Não houve diferença estatística significativa quando comparamos a expressão
dos genes CD105, VEGF, VEGFR1 e 2 entre os pacientes que apresentavam grau de
Fuhrman 1-2 e aqueles que apresentavam grau de Fuhrman 3-4 (Tabela 9).
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Tabela 9 – Expressão dos quatro genes de acordo com o grau de Fuhrman

CD 105

VEGF

VEGFR1

VEGFR2

Fuhrman 1-2
(n=29)
Média
Mediana
(mín-máx)
0,28
0,19
(0,006-0,95)
2,43
0,84
(0,04-14,88)
8,53
4,51
(0,38-45,71)
3,57
2
(0,13-34,32)

Fuhrman 3-4
(n=27)
Média
Mediana
(mín-máx)
0,65
0,23
(0,03-7,92)
4,87
1,58
(0,25-64,53)
5,92
3,14
(0,4-26,27)
5,98
1,04
(0,2-5,98)

p

0,2

0,32

0,27

0,35

4.3 Expressão dos genes CD105, VEGF, VEGFR1 e VEGFR2 e invasão
microvascular (IMV)

De acordo com a presença de invasão microvascular, os resultados estão
apresentados na tabela 10. Não encontramos diferenças estatísticas entre pacientes
que apresentavam ou não invasão microvascular quanto à expressão dos quatro genes
estudados. Porém, o gene do VEGF apresentou uma diferença marginal quando se
considera IMV presente ou ausente (p = 0,08).
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Tabela 10. Expressão dos quatro genes de acordo com a invasão microvascular

CD 105

VEGF

VEGFR1

VEGFR2

IMV Ausente
(n=43)
Média
Mediana
(mín-máx)
0,33
0,22
(0,006-1,07)
2,42
1,26
(0,04-14,88)
8,1
3,9
(0,38-45,71)
5,17
2,17
(0,13-62,12)

IMV Presente
(n=13)
Média
Mediana
(mín-máx)
0,88
0,16
(0,03-7,92)
7,54
1,13
(0,09-64,53)
4,54
1,95
(0,4-26,27)
3,27
0,57
(0,22-18,56)

p

0,1

0,08

0,2

0,54

4.4 Expressão dos quatro genes em relação aos grupos prognósticos

De acordo com a divisão em grupos de bom, intermediário e mau
prognóstico, não encontramos nenhuma diferença estatística significante quando
comparamos a expressão dos genes CD105, VEGF, VEGFR1 e VEGFR2 (Figuras 6,
7 e 89 e Tabela 11).
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Figura 6 – Expressão quantitativa dos genes CD 105, VEGF, VEGFR1 e VEGFR2
no grupo de bom prognóstico.

Figura 7 – Expressão quantitativa dos genes CD 105, VEGF, VEGFR1 e VEGFR2
no grupo de prognóstico intermediário.
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Figura 8 – Expressão quantitativa dos genes CD 105, VEGF, VEGFR1 e VEGFR2
no grupo de mau prognóstico.

Tabela 11 – Comparação de expressão dos quatro genes estudados nos três grupos
prognósticos

CD 105

VEGF

VEGFR1

VEGFR2

Bom
(n=19)

Intermediário
(n=17)

Mau
(n=7)

Média
Mediana
(mín-máx)

Média
Mediana
(mín-máx)

Média
Mediana
(mín-máx)

0,08
0,27
(0,006-0,95)
2,59
0,88
(0,04-14,88)
7,70
4,64
(0,38-25,43)
2,44
2,18
(0,13-8,28)

0,28
0,13
(0,04-0,83)
1,97
1,21
(0,09-10,35)
6,91
3
(0,66-45,71)
7,59
1,14
(0,20-62,12)

1,01
0,34
(0,03-7,92)
7,53
1,54
(0,27-64,53)
4,38
3,22
(0,4-26,27)
4,23
1,85
(0,22-18,56)

p

0,46

0,94

0,69

0,76
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4.5 Expressão dos genes CD105, VEGF, VEGFR1 e VEGFR2 e metástases

A análise da expressão dos quatro genes de acordo com a presença ou
ausência de metástases está demonstrada na tabela 12 Encontramos diferenças
significativas apenas no gene CD105 que mostrou níveis 3,2 vezes maiores no
subgrupo metastático em relação ao que não cursou com metástases (p = 0,05).
Não encontramos diferenças quanto à expressão de VEGF, VEGFR1 e 2
quando comparamos pacientes com e sem metástases. Embora superexpresso nos
dois subgrupos, as concentrações de VEGF foram 3,3 vezes maiores naquele que
apresentou metástases, com diferença estatística marginal (p=0,06).

Tabela 12 – Expressão dos quatro genes em relação à presença ou ausência de
metástase

CD 105

VEGF

VEGFR1

VEGFR2

Ausente (n=44)
Média
Mediana
(mín-máx)
0,31
0,18
(0,006-1,65)
2,4
1,18
(0,04-23,01)
6,84
3,31
(0,38-45,71)
5,06
1,91
(0,13-62,12)

Presente (n=12)
Média
Mediana
(mín-máx)
0,98
0,22
(0,03-7,92)
8,02
1,32
(0,25-64,53)
8,85
3,81
(0,4-26,27)
3,52
1,9
(0,16-10,24)

p

0,05

0,06

0,48

0,63

5 DISCUSSÃO
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O CCR era considerado uma doença única, mas sabe-se hoje que existem
diferentes tipos de câncer renal, cada um possuindo base genética distinta. A
identificação do gene supressor de tumor VHL e suas mutações foram fundamentais
à elucidação de seu papel na regulação de fatores de crescimento associados com a
angiogênese e seu envolvimento nas vias carcinogênicas renais. O entendimento da
via do VHL e outras vias moleculares podem fornecer bases para o melhor manejo
da doença e desenvolvimento de estratégias terapêuticas específicas.
Considerando a entidade tumoral CCR do tipo células claras, encontramos
subexpressão de CD105 em quase todos os casos estudados (94,7%). Além disso,
observamos que VEGF, VEGFR1 e VEGFR2 apresentaram-se superexpressos em
53,6%, 85,7% e 62,5% dos pacientes, respectivamente. Este fato é relevante e reforça
a ideia do aumento de atividade desses três genes no processo carcinogênico renal,
através da indução da neoformação microvascular, fundamental à sobrevivência e
progressão tumoral.
Os tecidos controles utilizados neste estudo foram derivados de pacientes
portadores de estenose da junção ureteropiélica que foram nefrectomizados devido
ao quadro obstrutivo. Por este motivo, seria racional supormos que a expressão dos
genes estudados nesses tecidos seja diferente daquela em rins totalmente normais,
uma vez que a obstrução promove alterações fisiológicas renais, incluindo, dentre
outras causas, o dano por hipóxia. Contudo, essa alteração decorrente de uma doença
benigna não interferiu nos nossos achados aqui encontrados principalmente em
relação à expressão de VEGF e seus receptores, os quais refletem um padrão de
expressão gênica relativa concordante com a literatura mundial.
O gene CD105 está envolvido em diversos processos como a regulação de
expressão dos componentes da matriz celular, proliferação, diferenciação e migração
(Rabin, 2006; Service, 2008; Aachmann; Aune, 2009), com altos níveis de expressão
em microvasos de tecidos benignos ou malignos em franca atividade metabólica
(Lomonte; Gutierrez, 1989; Kudo et al., 1993; Fuh et al., 1998; Fonsatti et al., 2003).
Embora a superexpressão de CD105 seja a regra em várias neoplasias humanas
(Tang et al., 2006), no CCR esses achados são conflitantes. A expressão protéica de
CD105 no tecido tumoral é correlacionada com invasão microvascular, mas parece
haver uma correlação inversa entre a densidade vascular e a progressão do tumor.
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Nas últimas décadas, numerosos estudos têm sido desenvolvidos para
correlacionar os fatores angiogênicos e densidade microvascular (DMV) do tumor,
com suas características clínicas e patológicas (Folkman, 1990; Albo et al., 1994;
Schimming et al., 2004). A DMV foi determinada com anticorpo anti-CD105 e
estabelecida como um fator independente de prognóstico, com níveis mais elevados
relacionando-se diretamente com menor sobrevida câncer-específica. A intensidade
da angiogênese medida pela densidade de microvasos tem sido associada com pior
prognóstico em tumores de mama invasivo, próstata, ovário, colo de útero,
carcinoma hepatocelular e endometrial (Kumar et al., 1999; Polverini et al., 2002;
Saad et al., 2003; Yang et al., 2006; El-Gohary et al., 2007). Entretanto, parece bem
estabelecido que a DMV em tumores renais, mesmo se apresentando diminuída,
também exerce efeitos inibitórios no crescimento tumoral através da geração de
inibidores de angiogênese (como a endostatina e a tumstatina) pela clivagem de
componentes da matriz extracelular (Kalluri, 2003). Yildiz et al. (2008) relataram
que a densidade microvascular no CCR foi inversamente associada à metástases,
sobrevida do paciente, diâmetro do tumor e estágio, mas a DMV não foi um fator
prognóstico. Da mesma forma, Imao et al., em 2004, relataram que DMV foi
inversamente relacionada com a agressividade do tumor, mas não conseguiram
defini-la como um fator prognóstico independente. MacLennan e Bostwick (1995)
também pontuaram que a expressão da DMV não acrescentou informações
prognósticas em CCR. Outros estudos, porém, observaram diferença significativa
favorável na curva de sobrevida quando existia maior DMV em tumores de células
claras (Hemmerlein et al., 2001; Rioux- Leclercq et al., 2001).
Nossos achados de subexpressão em quase a totalidade dos casos estudados
podem ser explicados. Primeiro, a maioria dos CCR aqui estudados apresentou
volume tumoral considerável e assim poderíamos supor menor densidade
microvascular associada à fibrose e necrose do tumor. Segundo, tumores de grandes
dimensões desenvolvem vasos sanguíneos de grande diâmetro e, consequentemente,
menor expressão de CD105. Terceiro, o tecido utilizado como controle foi o rim
normal, que, por sua própria fisiologia, apresenta alta taxa metabólica. Assim,
quando analisamos mais criticamente nossos resultados, poderíamos sugerir que altos
níveis de turnover celular seriam condições de ambos os tecidos, isto é, o neoplásico
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maligno e o renal normal. Quarto, a expressão de CD105 poderia estar sob controle
estrito pós-transcricional e, portanto, os níveis de RNAm não refletiriam a síntese
protéica, como já proposto por Gomez-Esquer et al. (2004) em tumores de mama.
Quinto, observações concordam com a hipótese de que o processo de crescimento e
expansão tumoral ocorra na periferia e não propriamente no interior do tumor
(Vajkoczy et al., 1999). Esse fato nos levaria a entender facilmente que maiores
concentrações de CD105 estariam presentes na periferia ao invés da porção tumoral
interna.
No presente estudo também examinamos a expressão de VEGF, VEGFR1 e
VEGFR2, fatores angiogênicos determinantes no desenvolvimento e progressão da
doença. Esses três genes mostraram um padrão de superexpressão na maioria dos
casos, e este achado era por nós esperado, uma vez que esses efetores estão
envolvidos no processo de neoformação microvascular tumoral.
O VEGF tem sido reconhecido como um componente importante da
vascularização e do crescimento de tumores sólidos. Os níveis aumentados
observados corroboram os achados da literatura, onde o CCR é caracterizado pela
superprodução de VEGF devido à mutação de VHL e perda de função desse
importante gene supressor de tumor (Kusmartsev et al., 2008). Altas taxas de
produção de VEGF por células malignas levam à promoção do crescimento tumoral
através dos efeitos angiogênicos e mitogênicos. A via tumorigênica renal tem sido
amplamente estudada (Staehler et al., 2005; Ajaz et al., 2011). Na literatura,
trabalhos avaliaram a relação do VEGF em CCR e correlacionaram esses resultados
com as características clínicopatológicas e sobrevida. A maioria deles observou que a
expressão proteica de VEGF estava presente em grande parte das células neoplásicas,
mas não houve diferença de expressão entre os diferentes tipos da doença. A
correlação entre a expressão de VEGF, o estadiamento do tumor e o prognóstico
indica a importância deste gene no crescimento tumoral e progressão do CCR
(Jacobsen et al., 2000; Jacobsen et al., 2004).
A superexpressão de VEGFR1 em 85,7% dos casos sugere um papel
importante deste gene em tecidos neoplásicos e suporta o conceito de que tumores
podem

apresentar

diferentes

vias

angiogênicas

para

estabelecer

uma

neovascularização. Ainda mais, a hiperatividade de VEGFR1 poderia estar
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relacionada a um mecanismo adicional onde carcinomas de células claras subvertem
os controles fisiológicos de regulação (Nicosia, 1998; Gunningham et al., 2001;
Kusmartsev et al., 2008). Já está demonstrado que existe superexpressão de VEGFR1
em células epiteliais e estromais neoplásicas em relação ao tecido não tumoral. Além
disso, também se observou que sua expressão é maior em carcinoma de células claras
comparado ao cromófobo (Gunninghan et al., 2001; Rivet et al., 2008). O VEGFR1
está relacionado a um aumento da regulação do ativador do plasminogênio do tipo
uroquinase e seu inibidor (PAI-1) sugerindo um papel na migração de células
endoteliais e remodelamento da matriz, e pode também ser encontrado no tecido
neoplásico maligno e linfonodos de pacientes com câncer de pulmão, mama e
linfomas (Kaplan et al., 2005; Ruan et al., 2006; Kusmartsev et al., 2008). Muitos
estudos em CCR sugerem um papel direto do VEGFR1 na indução de
neovascularização,

migração

de

células

neoplásicas

e

promoção

de

metástase(Shibuya; Claesson-Welsh, 2006), e este fato também é suportado por esta
análise .
Avaliando a expressão do gene VEGFR2, encontramos superexpressão em
praticamente dois terços dos casos. A atividade mais angiogênica do VEGF se
propaga via VEGFR2, que é predominantemente expresso nas células endoteliais e
seus precursores. A expressão do VEGFR2 é 3 a 5 vezes maior na vasculatura do
tumor em relação à normal e, em células endoteliais, o VEGF estimula a expressão
gênica de VEGFR2 por meio de um mecanismo de feedback negativo (Plate et al.,
1994; Ferrara; Davis-Smyth, 1997). Por outro lado, em alguns tipos de tumores
hematológicos como leucemias e linfomas, os níveis de expressão de VEGFR2 são
praticamente nulos, mas células neoplásicas de sarcoma de Kaposi em pacientes com
AIDS podem apresentar baixos níveis de VEGFR2 e 3 por possuírem um fenótipo
intermediário entre células vasculares e linfáticas (Montaldo et al., 2000).
Um dos objetivos principais deste estudo foi o de analisar o comportamento
de expressão desses quatro genes em relação aos fatores prognósticos bem
estabelecidos para o CCR. Dessa forma, comparamos os níveis de expressão gênica
com cada fator isoladamente no intuito de encontrar uma relação entre eles. De um
modo geral, CD105 encontrou-se subexpresso e VEGF, VEGFR1 e VEGFR2
estiveram superexpressos para estadiamento, grau nuclear de Fuhrman e invasão
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microvascular, independente do subgrupo analisado, isto é, pT1-2 versus pT3-4,
Fuhrman 1-2 versus 3-4 e IMV ausente versus presente.
Em relação ao estadiamento patológico, embora tenham sido pontuadas
baixas concentrações de CD105 em ambos os grupos, os níveis de expressão gênica
foram 74% maiores nos tumores pT3-4. Uma vez que VEGF, VEGFR1 e 2 estão
envolvidos na formação de novos vasos tumorais, realmente esperávamos
superexpressão desses genes.
No presente estudo apresentamos a expressão de CD105 em epitélio renal e,
pela primeira vez, sua associação com fatores prognósticos do CCR do tipo células
claras. Na literatura poucos trabalhos referenciam a utilidade da associação de
CD105 com fatores prognósticos no intuito de se estabelecer ou prever o
comportamento da doença. De acordo com Gasparini et al. (2000), existem
diferenças estruturais em vasos intra-tumorais em comparação com outros vasos
sangüíneos do organismo e normalmente a arquitetura da vasculatura tumoral é
caracterizada por baixa diferenciação endotelial, malformação da membrana basal e
fragilidade capilar. Em estudos imuno-histoquímicos, esta proteína aparece
fortemente marcada no endotélio dos vasos sangüíneos de tecido neoplásico
comparado aos tecidos normais, indicando que CD105 pode ser um poderoso
marcador de neovascularização em tumores sólidos (Cheifetz et al., 1992).
Mesmo sem diferenças estatísticas, podemos verificar um aumento dos níveis
de expressão de VEGF conforme o tumor progride para maior estádio. Estudos têm
demonstrado que a expressão de VEGF pode estar associada à densidade
microvascular e estadiamento (Takahashi et al., 1994; Nakagawa et al., 1997; Nicol
et al., 1997; Tomisawa et al., 1999). A expressão proteica aumentada de VEGF tem
sido relacionada à elevada densidade microvascular e estádio do tumor (Paradis et
al., 2000). Outros trabalhos avaliando a expressão do VEGF e seus receptores
concluíram que sua expressão se correlaciona com estadiamento e sobrevida, mas
não se constituíram como fatores prognósticos independentes.
VEGFR2 foi associado com estadiamento, apresentando uma média de
expressão quase três vezes maior no subgrupo pT1-2 em relação ao pT3-4. Esses
achados podem estar ligados ao mecanismo de expressão através do qual as células
tumorais e estromais ativadas expressam altos níveis de VEGF, mas baixas
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concentrações de VEGFR2, ao mesmo tempo em que as células endoteliais da
vasculatura tumoral exibem uma superexpressão do receptor. Estes padrões de
expressão sugerem fortemente um loop parácrino de VEGF e VEGFR2 entre as
células tumorais e endoteliais para a estimulação da angiogênese patológica, uma vez
que expressão aumentada de VEGF leva a uma baixa expressão de VEGFR2 e viceversa (Ferrara; Davis-Smyth, 1997; Carmeliet et al., 2001; Alitalo, Carmeliet, 2002).
Ao contrário de nossos achados, Huang et al. (2011) demonstraram que alta
expressão de VEGFR2 no carcinoma hepatocelular foi relacionado pior prognóstico
e sobrevida reduzida.
A graduação nuclear de Fuhrman é outro fator prognóstico que auxilia na
previsibilidade do comportamento da doença e tomada de decisões. Uma vez que
graus mais elevados indicam maior indiferenciação nuclear e taxas mais altas de
mitose e proliferação celular, seria lógico esperarmos níveis maiores de expressão
em tumores de pior comportamento. Se levarmos em consideração o racional
discutido anteriormente para o estadiamento patológico, fica claro entendermos que a
graduação nuclear de Fuhrman segue os mesmos princípios e, quando analisamos os
subgrupos Fuhrman 1-2 e 3-4, verificamos um aumento de praticamente 132%,
100% e 67% na expressão de CD105, VEGF e VEGFR2, respectivamente, conforme
o grau nuclear evolui.
Poucos trabalhos estudaram a associação entre o grau nuclear de Fuhrman e o
perfil de expressão dos genes relacionados com CCR. Embora não existam estudos
que associem a expressão de CD105 com a graduação de Fuhrman, Djordjevic et al.,
em 2007, observaram que imuno-marcação de VEGF maior que 75% nas células
neoplásicas de CCR se associaram com maiores graus de Fuhrman, com difusa
distribuição citoplasmática de VEGF. Desse modo, concluem que maior imunoexpressão de VEGF é parâmetro de pior prognóstico.
Evidências instituem a invasão microvascular como um fator prognóstico de
fundamental importância na previsão de comportamento tumoral (Dall’Oglio et al.,
2007). Os achados aqui encontrados demonstram desempenhos bastante coerentes
para CD105 e VEGF, onde níveis de expressão maiores estão associados à presença
de IMV. Mesmo sem observarmos diferenças estatísticas para CD105 e uma
diferença marginal para VEGF, é interessante pontuarmos um aumento aproximado
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de 167% e 212% na expressão de CD105 e VEGF respectivamente, quando esse
fator negativo de prognóstico está presente, e pode indicar casos mais agressivos de
câncer renal.
Yildiz et al. (2008) avaliando 48 espécimes de CCR quanto à expressão de
VEGF e Ki-67 demonstraram uma associação entre invasão microvascular e
superexpressão de VEGF e Ki-67 concluindo que a maior expressão desses genes
pode ser forte indicador de prognóstico desfavorável.
Segundo os critérios de Dall’Oglio et al. (2007), pode-se antecipar o
comportamento de tumores renais através da análise dos fatores prognósticos
envolvidos neste estudo. Desse modo, pacientes podem ser enquadrados em grupos
de bom, intermediário e mau prognóstico e essa classificação permite uma
previsibilidade específica de sobrevida.
Observações importantes podem ser inferidas sobre o gene CD105. Um perfil
de subexpressão é observado nos grupos de prognóstico bom e intermediário,
enquanto que, para o grupo de prognóstico ruim, o nível médio de expressão é igual
ao do tecido renal não neoplásico. Embora a subexpressão seja a regra, verificamos
uma expressão crescente conforme piora o comportamento do tumor. Todos os três
pacientes que apresentaram este gene superexpresso se encontravam no grupo de pior
prognóstico podendo, desta forma, a superexpressão ser um marcador de gravidade
nesse grupo de comportamento ruim. Quando comparamos os perfis de expressão de
CD105 entre os três grupos, observamos que ele foi capaz de distinguir os grupos de
prognóstico bom e intermediário do grupo de mau prognóstico. Este fato tem
relevância quando consideramos as características relativas à agressividade tumoral e
à evolução da doença e seus impactos diretos na sobrevida do paciente. Assim,
poderíamos sugerir a utilização dessa molécula na prática clínica como um marcador
prognóstico. Além disso, confirmamos os achados já estabelecidos na literatura
quando mostramos evidente progressão positiva da expressão de CD105 conforme o
tumor evolui para pior comportamento e prognóstico. Esse evento certamente está
diretamente relacionado ao papel crucial da endoglina na neovascularização,
crescimento e progressão do CCR. Portanto, seria possível supor que estratégias de
biologia molecular para bloqueio da atividade biológica de CD105 são cabíveis, na
tentativa de inibição de sua expressão e consequente redução e controle da doença.
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Diferente de CD105, VEGFR1 mostrou progressão decrescente de seus níveis
médios de expressão conforme a evolução da doença, embora diferenças não tenham
sido observadas. Os genes VEGF e VEGFR2 não apresentaram um comportamento
linear racional segundo o esperado, quando analisamos os grupos classificados pelos
três fatores prognósticos aqui estabelecidos e, desse modo, eles não foram capazes de
definir comportamento do CCR.
Encontramos associação entre a expressão de CD105 e metástases, que
apresentou uma expressão três vezes maior em pacientes que possuíam metástases
presentes. Este achado torna-se de grande importância quando discutimos o papel da
angiogênese no processo metastático, vislumbrando um potencial marcador
prognóstico em CCR avançado.
Alguns autores já confirmaram nossos achados. Schimming e Marmé (2002),
em estudo imuno-histoquímico também observaram maior expressão de CD105 em
carcinoma espinocelular de cavidade oral com metátases regionais. Já Li et al.
(2000), avaliando as concentrações plasmáticas de CD105 demonstraram que a
endoglina pode ser um marcador angiogênico valioso em pacientes com câncer de
mama e que valores elevados associaram-se à doença metastática.
Considerando a associação entre CD105 e a presença de CCR disseminado,
alguns autores apresentaram achados opostos aos nossos resultados. Em 2006,
Sandlund et al., através de técnica de microarray, ressaltaram que a superexpressão
de CD105 traduziu melhor comportamento e prognóstico do CCR. Contudo, outros
trabalhos não observaram diferenças quando analisaram o perfil plasmático de
atividade gênica de CD105 em portadores de tumores gástricos e colorretais
(Mysliwiec et al., 2008; Mysliwiec et al., 2009b).
VEGF apresentou-se 3,3 vezes mais superexpresso quando metástases
estiveram presentes com diferença estatística marginal (p = 0,06). Seguindo a mesma
linha, VEGFR1 também mostrou aumento de expressão quando a doença tornou-se
metastática. O comportamento de VEGFR2 foi inverso, demonstrando diminuição
dos níveis de expressão com a evolução para doença disseminada metastática. O que
podemos observar mais uma vez é uma relação inversa de expressão de CD105 e
VEGFR2, conforme discutido anteriormente.
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Parece existir uma atividade complementar de VEGF e CD105 e antagônica
de VEGF e VEGFR2 sobre o fenômeno de neoformação da microvasculatura
tumoral. Esses achados associam CD105 e VEGF ao pior comportamento e maior
progressão tumoral e, ao mesmo tempo, relacionam VEGFR2 com estágio mais
precoce da doença.
Algumas limitações do presente estudo merecem ser comentadas. Não foram
realizadas em nossa análise curvas de sobrevida relacionadas à expressão dos genes
aqui avaliados porque nosso banco de tumores é uma aquisição recente, ainda não
permitindo seguimento adequado para uma correta correlação entre a expressão dos
genes e sobrevida. O acompanhamento dos pacientes continuará sendo feito e uma
análise futura de sobrevida será realizada para complementar nossos achados.
Mesmo com essas limitações, acreditamos que nosso estudo apresenta dados
relevantes que caracterizam não só o perfil de expressão destes marcadores de
angiogênese no CCR, como também suas relações com os fatores prognósticos e
doença metastática.
Por fim, uma vez que identificamos a importância do CD105 e suas
associações positivas com os grupos prognósticos, especulamos a utilização da
expressão gênica de CD105 como marcador prognóstico, na tentativa de distinguir
pacientes que evoluirão de forma não satisfatória e com sobrevida reduzida daqueles
com bom comportamento tumoral e prognóstico favorável. Esse fato poderia
futuramente permitir a identificação mais precoce dos grupos de risco e um manejo
mais adequado para o controle dessa doença.

6 CONCLUSÕES
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O gene CD105 mostrou-se subexpresso, enquanto que VEGF, VEGFR1 e
VEGFR2 demonstraram um padrão de superexpressão na grande maioria dos casos
de CCR do tipo células claras.
Maiores níveis de CD105 estiveram significativamente relacionados com mau
prognóstico e com doença metastática.
Maior expressão de VEGFR2 foi associada com estágios mais precoces (pT12) do carcinoma de células renais.

7 ANEXOS
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Anexo A – Termo de Aprovação da CAPPesq
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Anexo B – Termo de Mudança de Título
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Anexo C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
_____________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1.NOME: ___________________________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº :___________ SSP/

SEXO : M

□

F

□

DATA NASCIMENTO: / /

ENDEREÇO:______________________________________________________________
BAIRRO:______________________________
CIDADE:______________________________
TELEFONE: DDD ( )
2.RESPONSÁVEL LEGAL:---------------------------------------------------------------NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) -------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDADE : ......SEXO: M

□

F

□

DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ...................., Nº
BAIRRO: ..............................................................
CIDADE: ............................................................
TELEFONE:DDD...............................................

DADOS SOBRE A PESQUISA
1.

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Análise da Expressão de CD105 (endoglina),
VEGF, VEGFR1 e VEGFR2 em Carcinoma de Células Renais e correlação com Fatores
Prognósticos

2.

PESQUISADOR : Dr. Marcos Francisco Dall´Oglio
CARGO/FUNÇÃO: Médico Urologista, chefe do Setor de Uro-oncologia do ICESP/FMUSP
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: Nº 84860
UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Cirurgia, disciplina de Urologia

3.

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO X
RISCO BAIXO

4.

□

DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses

RISCO MÉDIO
RISCO MAIOR

□
□
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1 – O objetivo desse estudo é avaliar um novo marcador para definir o prognóstico
do câncer de Rim.
2 – O trabalho será realizado utilizando parte do tecido que foi retirado durante a
sua cirurgia, não acarretará nenhum prejuízo a sua pessoa ou ao próprio material
que continuará preservado para seu interesse futuro.
3 – Não será necessário fazer nenhum procedimento adicional.
4 – Portanto esta pesquisa não lhe traz nenhum desconforto e nenhum risco.
5 – Não há benefício direto para o senhor, somente no final do estudo poderemos
concluir a presença de algum benefício para os pacientes, que poderá ser uma
nova ferramenta para a descoberta ou para descartar a hipótese do câncer de Rim,
ou

ainda

definir

qual

o

grau

de

malignidade

do

seu

tumor.

6 – Como não há procedimentos adicionais a serem feitos, não existem
procedimentos alternativos.
7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais
dúvidas. O principal investigador é a Dr. Marcos Francisco Dall´Oglio, que pode
ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 255- 7° andar,
Telefone (011) 3069 – 8080. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) –
Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou
20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br
8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu
tratamento na Instituição.
09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em
conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum
paciente.
10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas,
quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos
pesquisadores.
11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer
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despesa

adicional,

ela

será

absorvida

pelo

orçamento

da

pesquisa.

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado
somente para esta pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Análise da Expressão dos genes
CD105 (endoglina), VEGF, VEGFR1, VEGFR2 no Carcinoma de Células Renais e
correlação com Fatores Prognósticos”. Eu discuti com o Dr Marcos Francisco
Dall´Oglio ou seus assistentes sobre a minha decisão em participar nesse estudo.
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e
de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é
isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando
necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido,
ou no meu atendimento neste Serviço.
-------------------------------------------------

Assinatura do paciente/representante
legal

Data

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

/

/

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou
portadores de deficiência auditiva ou visual.
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

------------------------------------------------------------------------Dr. Marcos Francisco Dall´Oglio
(responsável pelo estudo)

Data

/

/
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Anexo D – Protocolo de Extração de RNA
PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE RNA DE TECIDO CONGELADO
RNAqueous™ RNA Isolation Kit (Ambion®)
1. Medir ou estimar o peso da amostra
2. Macerar o tecido em nitrogênio líquido ou macerador
3. Adicionar 10 volumes da solução de lise (Lysis/Binding Buffer)
4. Adicionar igual volume de etanol 64%
5. Deixar a mistura no gelo por 10 minutos
6. Vortex 30-60 segundos
7. Transferir a solução para coluna GFX (volume máximo de 700 µL)
8. Centrifugar a 10.000 rpm por 1 minuto
9. Adicionar 700 µL de wash solution 1 e centrifugar 5-10 segundos
10. Adicionar 500 µL de wash solution 2/3 e centrifugar 5-10 segundos (1ª vez)
11. Adicionar 500 µL de wash solution 2/3 e centrifugar 5-10 segundos (2ª vez)
12. Depois de descartar o filtrado, centrifugar por 1 minuto a 10.000g temperatura
ambiente, os tubos vazio para secar e remover resíduos
13. Transfira o FILTRO para um novo tubo e adicionar 50 µL de H2O pré aquecida a 80
ºC (Elution Solution) e fechar o tubo
14. Centrifugar 10.000g temperatura ambiente por 20-30 segundos
15. Quantificar as amostras e armazenar em freezer – 80º C
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Anexo E – Dados demográficos, características tumorais e valores de expressão dos genes nos 56 pacientes com câncer renal participantes
do estudo
R.G.H.C

Nome

Sexo

Idade

Componente
sarcomatoide
Ausente

Grau De
Fuhrman
1

Invasão
Microvascular
Ausente

T

N

M

CD105

VEGF

VEGFR1

VEGFR2

52

Tamanho
(cm)
1.5

13480478I

EJBR r41

M

1.1

x

0

0,63

0,32

2,94

3,98

13873028C

EN r79

M

81

3.7

Ausente

1

Ausente

1.1

x

0

0,07

0,86

2,45

1,13

1385755J

FCD r73

M

75

5.5

Ausente

2

Ausente

1.2

0

0

0,15

0,26

2,23

0,70

293713D

FCN r52

M

78

4.5

Ausente

2

Ausente

1

x

0

0,33

3,08

25,43

2,17

13495818B

HAFH r60

M

81

5

Ausente

2

Ausente

1.2

x

0

0,19

1,31

5,58

1,70

13845316D

IMN r28

M

55

6.0

Ausente

2

Ausente

1.2

x

0

0,40

4,36

13,28

3,22

13793143D

JMF r50

M

62

3.5

Ausente

2

Ausente

1.2

x

0

0,14

0,08

0,38

0,13

60001871G

JLNR r81

M

52

6.5

Ausente

2

Ausente

1.1

x

0

0,14

0,71

1,82

0,49

3286490F

OM r15

M

61

3.5

Ausente

2

Ausente

1.1

x

0

0,01

1,26

6,48

1,94

2921262H

PNC r30

F

63

3.5

Ausente

2

Ausente

1.1

x

0

0,95

0,39

12,12

2,60

13888650B

RAS r89

M

52

5,5

Ausente

2

Ausente

1.2

x

0

0,81

6,91

15,62

6,96

13858102I

TRF r17

F

48

2.5

Ausente

2

Ausente

1.1

x

0

0,06

0,77

17,57

8,28

55373257F

EG r13

M

38

7.0

Ausente

2

Ausente

1.1

x

0

0,23

14,88

14,38

4,62

13848644C

MBSF r6

F

68

3.5

Ausente

2

Ausente

1.1

x

0

0,01

0,53

0,66

0,81

88220871J

ARO r56

F

58

5,8

Ausente

2

Ausente

1.2

x

0

0,29

3,86

10,57

3,43
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60001927A

MLAS r91

F

56

5,5

Ausente

2

Ausente

1

x

0

0,03

0,04

0,42

0,15

13776288

MLN r140

F

58

1.4

Ausente

2

Ausente
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