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RESUMO
Almeida MQ. Aspectos clínicos e moleculares dos tumores e hiperplasias primárias
do córtex da suprarrenal [Texto sistematizado elaborado de forma crítica] São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.
As lesões proliferativas primárias do córtex da suprarrenal podem sem classificadas
em: (1) tumores do córtex da suprarrenal, (2) hiperplasias micronodulares primárias e
(3) hiperplasias macronodulares primárias. Os tumores do córtex da suprarrenal são
frequentemente diagnosticados como incidentalomas. Ao contrário dos adenomas do
córtex da suprarrenal, os carcinomas são raros e possuem um prognóstico
desfavorável. Já as hiperplasias primárias do córtex da suprarrenal são lesões
benignas, mas estão associadas com significante morbidade em virtude do
hipercortisolismo. A hiperplasia micronodular primária pigmentosa do córtex da
suprarrenal (PPNAD) acomete crianças a adultos jovens e está na maioria dos casos
associada ao complexo de Carney (CNC), causado por mutações inativadoras da
subunidade regulatória 1α da PKA (PRKAR1A). A hiperplasia macronodular
primária do córtex da suprarrenal (PMAH) acomete principalmente indivíduos nas
quarta e quinta décadas de vida e está associada com graus variáveis de
hipercortisolismo. Durante os últimos 7 anos, tenho me dedicado ao estudo da
patogênese molecular dessas 3 doenças neoplásicas do córtex da suprarrenal. A
seguir, sumarizei os principais achados dos meus estudos originais desenvolvidos
nessas áreas: (1) O IGF2 é o transcrito mais expresso em carcinomas do córtex da
suprarrenal em relação aos adenomas de adultos, contudo não possui valor
prognóstico dentro do grupo de carcinomas. No grupo pediátrico, a expressão gênica
do seu receptor (IGF1R) é um marcador molecular de recorrência tumoral, o que
torna esse receptor um alvo terapêutico potencial neste grupo etário. O gene SF1 está
frequentemente amplificado nos tumores do córtex da suprarrenal pediátricos, o que
leva ao aumento da sua expressão gênica e proteica. Adicionalmente, as mutações da
β-catenina ou o seu acúmulo nuclear anômalo estão associados com a redução da
sobrevida global e livre de doença nos pacientes adultos com carcinoma. O LIN28,
uma importante proteína reguladora de RNAs, desempenha um papel chave na
progressão do câncer e metástase. Nos adultos com carcinomas, a imunorreatividade
fraca para o LIN28 é um marcador independente de recorrência tumoral. A
hiperexpressão do mir-9, um miRNA conhecido por regular negativamente o LIN28,
está fortemente associada com a redução da sobrevida global e livre de doença em
adultos. De forma similar, a expressão proteica fraca da DICER1 é um preditor

significativo de recorrência tumoral em adultos com carcinoma. (2) Na PPNAD, a
haploinsuficiência da PRKAR1A é suficiente para induzir a ativação da via do
AMPc/PKA e tumorigênese, não sendo necessária a perda do alelo normal. Além
disso, a haploinsuficiência da Prkar1a parece ter uma ação sinérgica quando
combinada aos defeitos Trp53+/- e Rb1+/-, agindo como um sinal inespecífico para
potencializar a perda de outros genes supressores tumorais em camundongos. A
desregulação de proteínas do ciclo celular, como ciclina D1 e E2F1, e da via de
sinalização Wnt são essenciais para mediar os efeitos da ativação da via AMPc/PKA.
Adicionalmente, o aumento da atividade da PKA promove a ativação da via nãodependente de inflamação da caspase-1 através do protooncogene ETS1, o que
provavelmente leva ao desenvolvimento de tumores ósseos associado ao CNC. (3) A
maioria das lesões proliferativas benignas do córtex da suprarrenal associada a
síndrome de Cushing estão associadas às alterações na via de sinalização do
AMPc/PKA. A PMAH causada por mutação da GNAS apresenta hiperexpressão das
vias “interação matriz extracelular-receptor” e “adesão focal” em relação a PPNAD
com mutação da PRKAR1A. O crescimento dos nódulos na PMAH está associado
com o aumento de amplificações cromossômicas e com o enriquecimento das vias de
sinalização envolvidas com câncer. Finalmente, mutações inativadoras em
heterozigose do ARMC5 estão presentes em aproximadamente 50% dos pacientes
com PMAH e estão associadas a um padrão de herança autossômico dominante com
penetrância incompleta.
Descritores:

Neoplasias do córtex suprarrenal. Expressão gênica. MicroRNAs.
Marcadores biológicos de tumor. Prognóstico. Sobrevida.

ABSTRACT
Almeida MQ. Clinical and molecular aspects of adrenocortical tumors and primary
hyperplasias [Systematic text prepared a critical form] São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.
The proliferative adrenocortical lesions can be classified in: (1) adrenocortical
tumors; (2) primary micronodular hyperplasias and (3) primary macronodular
hyperplasias. The adrenocortical tumors are often diagnosed as adrenal
incidentalomas. In contrast to adrenocortical adenomas, carcinomas are a rare cancer
with a very poor prognosis. The primary adrenocortical hyperplasias are benign
lesions, but have a significant morbidity because of their association with
hypercortisolism. The primary pigmented micronodular hyperplasia (PPNAD) is
diagnosed in children and young adults, and most cases are part of Carney complex
(CNC), which is caused by inactivating mutations of PKA regulatory subunit 1α
(PRKAR1A). The primary macronodular adrenocortical hyperplasia (PMAH) is often
diagnosed in middle-aged adults and is associated with different degrees of
hypercortisolism. During the last 7 years, I have focused on the study of the
molecular pathogenesis of these 3 adrenocortical neoplastic lesions. Below, I
summarized the main findings of my original articles in these fields: (1) IGF2 is the
most overexpressed transcript in adrenocortical carcinomas compared to adenomas,
but it doesn’t have any prognostic importance. In children, its receptor (IGF1R) is a
molecular predictor of tumor recurrence and a potential therapeutic target for the
pediatric group. SF1 gene is very often amplified in pediatric adrenocortical tumors,
leading to its gene and protein overexpression. In addition, β-catenin mutations
and/or its nuclear accumulation are associated with reduced overall and disease-free
survival in adult carcinomas. LIN28, an important RNA-binding protein, has a key
role in cancer progression and metastasis. In adult carcinomas, a LIN28 weak
expression is an independent predictor of recurrence. Overexpression of mir-9, a
LIN28 negative regulator, is also associated with reduced overall and disease-free
survival. Similarly, a weak DICER1 expression is a significant predictor of
recurrence in adult carcinomas. (2) In PPNAD, PRKAR1A haploinsuficiency induces
tumor formation without the loss of normal allele. Additionally, Prkar1a
haploinsuficiency seems to have a synergic effect to promote tumorigenesis triggered
by other defects, such as Trp53+/- e Rb1+/-. The deregulation of cell cycle proteins,
such as cyclin D1 and E2F1, and Wnt signaling are important downstream mediators
of cAMP/PKA activation. The increased PKA activation upregulates the caspase-1

non-inflamatory pathway through the protooncogen ETS1 activation, and leads to
bone tumor formation in CNC. (3) The majority of adrenocortical benign lesions
leading to Cushing syndrome are associated with cAMP/PKA deregulation. PMAH
with GNAS mutation upregulates extracellular matrix-receptor and focal adhesion
pathways in comparison to PPNAD caused by PRKAR1A mutation. The growth of
PMAH nodules is characterized by chromosomal gains and cancer pathway
enrichment. Finally, inactivating heterozygous mutations in ARMC5 gene occur in
approximately 50% of PMAH patients and is associated with an autosomal dominant
inheritance and incomplete penetrance.
Descriptors:

Adrenocortical neoplasias. Gene expression. MicroRNAs. Biological
tumor markers. Prognosis, survival
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Em 2006, sob a supervisão da Profa. Ana Claudia Latrônico, iniciei o meu
doutorado na área da tumorigênese do córtex da suprarrenal. Logo após a conclusão
do meu doutorado em 2008, comecei o meu pós-doutorado no laboratório do Dr.
Constantine Stratakis na Section on Endocrinology and Genetics, Program in
Developmental Endocrinology and Genetics at the Eunice Kennedy Shriver National
Institute of Child and Human Development (NICHD), National Institutes of Health
(NIH). No primeiro ano do meu pós-doutorado, trabalhei com modelos de tumores
endócrinos em animais geneticamente modificados que apresentavam ativação da via
do AMPc/PKA, que constitui a via de sinalização mais frequentemente alterada em
hiperplasias micro e macronodulares primárias do córtex da suprarrenal. Durante o
segundo ano do meu estágio no NIH, trabalhei com expressão gênica global e
hibridização genômica comparativa em hiperplasia macronodular primária do córtex
da suprarrenal.
Após retornar ao Brasil no final de 2010, continuei a desenvolver os meus
projetos de pesquisa na área de tumores do córtex da suprarrenal no Laboratório de
Hormônios e Genética Molecular (LIM/42) da Disciplina de Endocrinologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nos últimos quatro anos,
conclui a orientação de dois alunos de doutorado direto e um aluno de iniciação
científica com o suporte financeiro de três auxílios regulares a pesquisa.
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Apresentarei a seguir de maneira crítica os principais trabalhos publicados
durante as principais fases da minha carreira. Este texto sistematizado engloba três
diferentes doenças da minha área de atuação: (1) tumores do córtex da suprarrenal,
(2) hiperplasia micronodular primária do córtex da suprarrenal e (3) hiperplasia
macronodular primária do córtex da suprarrenal.

2 Tumores do Córtex da Suprarrenal
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2.1 Introdução
Os tumores do córtex da suprarrenal são frequentemente diagnosticados como
incidentalomas por meio de exames de imagem realizados por motivos não relacionados.
São encontrados em cerca de 1% a 4% de todas as tomografias computadorizadas (TC)
realizadas1. Baseados em estudos de autópsias, a prevalência é de pelo menos 3% em
indivíduos com até 50 anos, chegando de 7% a 10% em indivíduos com mais de 70
anos. Classicamente, os tumores do córtex da suprarrenal apresentam-se como massas
unilaterais e a maioria são adenomas clinicamente não funcionantes2.
Ao contrário dos adenomas do córtex da suprarrenal, os carcinomas são raros
e correspondem de a 0,05% a 0,2% de todos os cânceres, com uma incidência
estimada em 0,7 a 2,0 por milhão por ano em adultos3,4. Nos Estados Unidos,
somente 25 novos casos de carcinomas do córtex da suprarrenal pediátricos são
diagnosticados anualmente e constituem aproximadamente 0,2% de todas as
neoplasias malignas pediátricas5. Contudo, a incidência de tumores do córtex da
suprarrenal pediátricos é significativamente elevada no Sul e Sudeste do Brasil,
sendo 10 a 15 vezes maior que a incidência mundial6. Essa maior incidência é
decorrente da presença da mutação germinativa Arg337His (R337H) no gene
supressor tumoral TP53 encontrada em aproximadamente de 70% a 80% das crianças
e adolescentes com tumores do córtex da suprarrenal dessa região7,8. Os tumores do
córtex da suprarrenal apresentam uma distribuição bimodal, com o primeiro pico
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ocorrendo antes dos cinco anos e o segundo entre a quarta e quinta décadas de vida, e
são mais comuns em mulheres, que representam 60% dos casos6,9,10.
Ao diagnóstico, a virilização isolada é a síndrome clínica mais comum em
crianças. A síndrome de Cushing ocorre frequentemente em associação com a
virilização6,10. Em adultos, os tumores são classicamente diagnosticados em duas
circunstâncias: em pacientes sintomáticos devido a uma síndrome clínica decorrente do
excesso

de

esteroides

(síndrome

de

Cushing,

hiperaldosteronismo

ou

hiperandrogenismo em mulheres) ou com sintomas associados à massa tumoral; ou
mais frequentemente são diagnosticados como incidentalomas3,4. Nos carcinomas, a
maioria dos pacientes se apresenta com sinais e sintomas de excesso hormonal (50% a
60% dos casos), sendo a síndrome de Cushing, acompanhada ou não de virilização, a
apresentação clínica mais frequente11.
A realização dos testes de funcionalidade hormonal em pacientes
diagnosticados com massas em topografia da glândula suprarrenal é essencial, pois
pode confirmar a origem cortical do tumor, bem como sugerir malignidade de acordo
com o perfil de secreção hormonal e também ser útil para o preparo pré-operatório e
o seguimento clínico12 (Tabela 1). A investigação da produção autônoma de
glicocorticoide, que pode levar a atrofia cortical da glândula contralateral devido à
supressão

hipofisária

do

hormônio

adrenocorticotrópico

(ACTH)

pelo

hipercortisolismo, é fundamental e mandatória, pois se ignorada previamente à
cirurgia pode desencadear uma crise de insuficiência suprarrenal no pós-operatório
imediato. Adicionalmente, é muito importante a exclusão de feocromocitoma, visto
que uma crise hipertensiva letal pode ser desencadeada durante a indução anestésica
ou manipulação cirúrgica do tumor3.
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Tabela 1 - Investigação laboratorial da funcionalidade dos tumores do córtex
da suprarrenal
Produção hormonal

Testes

Glicocorticoide

-

Teste de supressão com 1 mg de dexametasona
Dosagem de cortisol em urina 24 horas
Cortisol sérico basal
ACTH sérico basal

Mineralocorticoide

- Potássio sérico
- Aldosterona/Renina em pacientes hipertensos

Esteroides sexuais

-

Feocromocitoma

- Metanefrinas urinárias ou plasmáticas

DHEAS
17OH-progesterona
Androstenediona
Testosterona
Estradiol (apenas em homens e em mulheres menopausadas)

ACTH: Hormônio adrenocorticotrópico; DHEAS: Sulfato de deidroepiandrosterona (DHEA)

Os exames de imagem podem auxiliar na diferenciação entre adenomas e
carcinomas na maioria dos casos de tumores do córtex da suprarrenal. A maioria dos
adenomas tem tamanho menor que 5 cm e tumores maiores que 8 cm são mais
provavelmente carcinomas9. Nenhum exame de imagem pode distinguir com certeza
a natureza maligna ou benigna do tumor, no entanto vários estudos sugerem que a
densidade da lesão menor que 10 unidades Hounsfield (UH) na TC é altamente
sugestivo de benignidade13. Cerca de 30% dos adenomas tem uma densidade maior
que 10 UH devido a um menor teor de gordura e, nesse caso, a análise do
clareamento do contraste da lesão na imagem após 10 minutos da injeção de
contraste endovenoso é considerada um dado adicional, já que a queda da atenuação
nos adenomas é mais rápida. Uma redução superior a 60% após 10 minutos tem uma
sensibilidade e especificidade superior a 90% para o diagnóstico de adenoma14.
Outros achados que sugerem benignidade são limites bem definidos do tumor e
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estrutura homogênea. As lesões malignas costumam ser heterogêneas, com evidência
de necrose ou hemorragia e margens irregulares15,16.
A TC e a ressonância magnética (RM) são igualmente eficazes para o
diagnóstico diferencial das lesões da suprarrenal15,16. No caso da RM, o carcinoma
frequentemente apresenta um aumento do sinal nas ponderações T2. A avaliação da
perda do sinal da lesão na ponderação T1 fora de fase (chemical shifting) segue a
mesma lógica da velocidade de clareamento do contraste na TC. Os adenomas
apresentam uma perda de sinal superior a 50% em virtude do seu alto teor lipídico. A
RM também é útil para o planejamento cirúrgico porque permite a melhor avaliação
da presença de invasão da veia cava inferior17.
A tomografia por emissão de pósitrons com fluordesoxiglicose marcada
acoplada à TC (18F-FDG-PET/CT) é importante em pacientes com suspeita de
carcinoma. Uma alta captação de glicose marcada (SUVMAX > 6) demonstra um
aumento do metabolismo glicolítico e sugere malignidade. No entanto, esse exame
tem importância maior no seguimento dos pacientes com carcinoma de alto risco de
recidiva, como um método complementar a TC ou RM18.
Devido a grande diferença entre o prognóstico e tratamento, a distinção entre
lesões benignas e malignas do córtex da suprarrenal é extremamente importante. A
diferenciação entre lesões benignas e malignas é baseada em achados macroscópicos
(peso do tumor, hemorragia e integridade da cápsula tumoral) e critérios
histopatológicos microscópicos (escore de Weiss)19,20.
O escore de Weiss compreende nove parâmetros histopatológicos relacionados
com neoplasias metastáticas ou com recorrência local: três relacionados à estrutura do
tumor (presença de necrose, arquitetura difusa, percentagem de células claras), três
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relacionados à estrutura celular (mitoses atípicas, número de mitoses e atipia nuclear)
e três relacionados à invasão (invasão da cápsula, invasão vascular e invasão
sinusoidal) (Tabela 2). Atipia nuclear, mitoses frequentes e atípicas (> 5 em 50
campos de alta resolução), invasão vascular e da cápsula e necrose constituem os
critérios mais preditivos de malignidade. De acordo com esse sistema, um tumor é
classificado como carcinoma quando apresenta pelo menos três dos nove critérios19.
Nos adultos, um escore de Weiss ≤ 2 é muito útil para definir boa evolução clínica e,
portanto, ainda é utilizado na prática clínica como definição de adenoma do córtex da
suprarrenal21 (Figura 1).

Tabela 2 - Critérios histopatológicos de Weiss
Critério de Weiss
Ausente

Presente

1e2

3e4

Índice mitótico

≤ 5 por 50 campos (400x)

> 5 por 50 campos (400x)

Mitoses atípicas

Ausente

Presente

Células claras

> 25%

≤ 25%

Arquitetura difusa

≤ 33%

> 33%

Necrose confluente

Ausente

Presente

Invasão venosa

Ausente

Presente

Invasão sinusoidal

Ausente

Presente

Invasão vascular

Ausente

Presente

Grau nuclear
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Figura 1 - Análise da sobrevida global em adultos e crianças com tumores do córtex da
suprarrenal segundo o corte do escore de Weiss (≥ 3) utilizado para definir
carcinomas em adultos

Mesmo patologistas experientes podem ter dificuldade em definir com certeza
a malignidade ou benignidade dos tumores3. A taxa de diagnóstico inicial incorreto
na Alemanha foi de 13%22. O escore de Weiss continua sendo o mais usado para essa
classificação, porém a variabilidade interobservador é considerável. Um escore mais
simplificado com um programa de treinamento estruturado poderia melhorar a
reprodutibilidade do diagnóstico23,24. Além disso, estudos demonstraram que a
quantificação do Ki67 (um marcador de proliferação celular) é de extrema
importância para definir o prognóstico dos carcinomas. O Ki67 representa o
marcador mais importante de prognóstico no carcinoma do córtex da suprarrenal e,
portanto, é fundamental na decisão terapêutica e seguimento dos pacientes25,26.
Um aspecto interessante é que os tumores do córtex da suprarrenal em
crianças se comportam de forma diferente quando comparados aos tumores
histologicamente similares em indivíduos adultos. Diferentemente dos adultos, os
tumores pediátricos com prognóstico desfavorável baseado somente em critérios
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histopatológicos apresentam evolução clínica favorável sem recorrência27,28.
Em crianças, as manifestações precoces da doença, a predominância dos
tumores virilizantes e as características histopatológicas sugerem que os tumores do
córtex da suprarrenal se originam da zona fetal do córtex da suprarrenal fetal29. A
zona fetal representa 85% do córtex da suprarrenal durante o desenvolvimento fetal e
possui uma intensa produção de DHEA, em decorrência da alta expressão da enzima
17a-hidroxilase/17,20 liase (P450C17)30.
Wieneke et

al.28

conduziram

um

importante estudo de

avaliação

histopatológica e seguimento de 83 crianças com tumores do córtex da suprarrenal.
Dentre os tumores pediátricos com Weiss ≥ 3, apenas 31% apresentaram
comportamento clínico maligno com desenvolvimento de recorrência ou metástases.
Algumas características foram associadas com uma maior probabilidade de
comportamento clínico maligno: peso tumoral maior que 400 g, tamanho tumoral
maior que 10,5 cm, invasão de veia cava, invasão capsular e/ou vascular, extensão para
tecido adiposo, necrose confluente, atipia nuclear acentuada, mais de 15 figuras
mitóticas por 20 campos de grande aumento e a presença de mitoses atípicas. Na
análise multivariada, invasão de veia cava inferior, necrose e índice mitótico
aumentado foram associados com comportamento clínico maligno28.
Baseados no estudo de Wieneke et al.28, optamos por utilizar as nomenclaturas
“clinicamente benignos” e “clinicamente malignos” para classificação dos tumore do
córtex da suprarrenal pediátricos. Como podemos avaliar na Figura 1, um escore de
Weiss ≥ 3 em tumores pediátricos não tem a mesma importância para definir
recorrência como nos tumores diagnosticados em adultos21.
Diferentes sistemas de estadiamento já foram utilizados para os pacientes com
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carcinoma do córtex da suprarrenal31,32. Apenas em 2004, a União Internacional
contra o Câncer através da Organização Mundial de Saúde publicou um sistema de
classificação baseado no critério TNM para o carcinoma do córtex da suprarrenal,
porém esse sistema mostrou-se limitado para diferenciar o prognóstico dos pacientes
em estádio III e IV33. Baseado nessa análise, uma nova classificação TNM foi
proposta pelo grupo European Network for the Study of Adrenal Tumors (ENSAT)
(Quadro 1). Nessa nova classificação, o estádio III é definido por infiltração local do
tumor e/ou presença de trombo na veia cava/renal com ou sem linfonodos positivos,
enquanto o estádio IV é definido apenas pela presença de metástases a distância9.

Quadro 1- Estadiamento ENSAT para o carcinoma do córtex da suprarrenal
Estadio

ENSAT

I

T1, N0, M0

II

T2, N0, M0

III

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

IV

T1-4, N0-1, M1

T1: tamanho do tumor ≤ 5cm; T2: tamanho do tumor > 5cm; T3: invasão do
tecido adjacente pelo tumor; T4: invasão órgão adjacentes e/ou trombo em
veia cava inferior; N0: linfonodos não acometidos; N1: linfonodos
acometidos; M0: sem metástases a distância; M1: metástases a distância;
ENSAT, European Network for the study of Adrenal Tumors.

O prognóstico do carcinoma do córtex da suprarrenal avançado é bem
limitado, o que indica a necessidade de novas alternativas terapêuticas34. O
estadiamento é o mais importante fator prognóstico: sobrevida de 82% no estadio I,
61% no estadio II, 50% no estadio III e 13% no estadio IV em cinco anos33. Tumores
volumosos (diâmetro > 12 cm) estão associados com uma sobrevida inferior após a
ressecção completa. Adicionalmente, um alto índice mitótico, necrose tumoral,
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figuras mitóticas atípicas e alta positividade para o Ki67 (≥ 10%) têm sido associados
com prognóstico desfavorável em adultos35,36. Em pacientes pediátricos com doença
localizada, uma idade inferior a três anos, virilização isolada, estadio I, ausência de
disseminação tumoral durante a cirurgia e peso tumoral < 200 g foram associados a
uma maior sobrevida livre de doença37.
A ressecção cirúrgica constitui o tratamento de escolha para o carcinoma do
córtex da suprarrenal, sendo a única opção de tratamento curativo38. Em pacientes com
carcinomas em estadios I e II, o tumor pode ser ressecado por cirurgia
videolaparoscópica ou aberta, a depender do tamanho do tumor e da experiência do
cirurgião39. A maioria dos dados existentes mostra uma alta taxa de recorrência do
tumor mesmo após a ressecção completa, mostrando a necessidade de um tratamento
adjuvante. A melhor evidência para o tratamento adjuvante vem de um estudo
retrospectivo realizado por Terzolo et al.40. Neste estudo multicêntrico, com dois
grupos controles independentes, o risco de recorrência e morte foi reduzido
significativamente com o uso adjuvante do agente adrenolítico mitotane (mediana de
recorrência de sobrevida livre de doença de 42 meses vs. 10 e 25 meses nos dois
grupos controles; p < 0,01). O mitotane (o, p’-DDD), uma isoforma do inseticida
diclorodifeniltricloroetano (DDT), é a única droga aprovada para o tratamento do
carcinoma do córtex da suprarrenal. O mitotane é utilizado para bloqueio hormonal das
neoplasias funcionantes avançadas e possui também atividade adrenolítica direta40.
Atualmente, recomenda-se o uso do mitotane adjuvante após a ressecção completa em
pacientes de alto risco (tumor ≥ 8 cm, presença de invasão capsular ou vascular, Ki67
≥ 10%). Além do mitotane, pode se considerar o uso da radioterapia adjuvante em
pacientes com alta probabilidade de recidiva loco regional do tumor como em casos de
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paciente com ressecção incompleta do tumor (R1) ou ressecção incerta (Rx)41.
Em pacientes com doença avançada e/ou rapidamente progressiva não
responsiva ao mitotane, geralmente é indicado o uso de quimioterapia citotóxica,
embora a taxa de resposta e eficácia tenham se mostrado muito limitadas42. O estudo
First International Randomized Trial in Locally Advanced and Metastatic
Adrenocortical Carcinoma Treatment (FIRM-ACT) foi o primeiro estudo
multicêntrico internacional randomizado comparando dois regimes diferentes de
quimioterapia citotóxica (etoposídeo, doxorrubicina, cisplatina + mitotane ou
estreptozotocina + mitotane) em pacientes com carcinoma metastático43. As taxas de
resposta e sobrevida livre de doença foram significativamente maiores no primeiro
grupo (etoposídeo, doxorrubicina, cisplatina + mitotane).
Novas terapias alvo também já foram testadas em pacientes com carcinoma
do córtex da suprarrenal, porém os resultados tem se mostrado bastante
insatisfatórios. A inibição do receptor do fator de crescimento epidermal (EGFR) e
do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) não resultaram em benefícios
substanciais em pacientes com doença avançada44-46. Resultados igualmente
desanimadores foram observados com o uso do sunitinibe47, um inibidor de vários
receptores tirosina quinase, e do everolimus48, um inibidor da via alvo da rapamicina
de mamíferos (mTOR). Recentemente, a eficácia do linsitinibe, um potente inibidor
do receptor tipo 1 dos fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGF1R), foi
avaliada em um estudo fase III envolvendo pacientes com carcinoma do córtex da
suprarrenal avançado49. O linsitinibe não demonstrou nenhum benefício em
prolongar a sobrevida global e livre de doença neste grupo de pacientes49.
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2.2 Patogênese Molecular dos Tumores do Córtex da Suprarrenal
A tumorigênese é um processo constituído de múltiplas etapas que
determinam a transformação progressiva de células normais em células cancerosas50.
Estudos de clonalidade indicam que os carcinomas do córtex da suprarrenal são
tumores monoclonais, enquanto que a maioria das lesões do córtex da suprarrenal
benignas é policlonal51,52. O genótipo das células cancerosas resulta de uma série de
alterações genéticas que coletivamente proporcionam vantagens na sobrevivência
celular: autossuficiência de sinais de crescimento, insensibilidade a sinais
antiproliferativos, escape da apoptose, potencial de replicação ilimitado, angiogênese
sustentada, além de invasão tecidual e metástases50.
Na última década foram realizados consideráveis avanços no entendimento
dos mecanismos moleculares envolvidos na patogênese dos tumores do córtex da
suprarrenal em adultos10,53,54. Inicialmente, a avaliação de deleções e amplificações
cromossômicas por hibridização genômica comparativa (CGH) demonstrou um alto
grau de instabilidade cromossômica nos carcinomas do córtex da suprarrenal55-60.
Adicionalmente, estes estudos sugeriram diferentes mecanismos moleculares
envolvidos na tumorigênese cortical entre os pacientes adultos e pediátricos55-60. De
fato, como vamos detalhar em diversos estudos do nosso grupo de pesquisa, os
tumores do córtex da suprarrenal em crianças diferem dos tumores em adultos em
diversos aspectos moleculares21.
Outra abordagem realizada foi através da elucidação genética de síndromes
familiares que tinham predisposição ao carcinoma do córtex da suprarrenal, como as
síndromes de Li-Fraumeni, Beckwith-Wiedemann e Gardner4. A síndrome de
Beckwith-Wiedemann, anormalidade do crescimento associada a perdas alélicas do

18 - Tumores do Córtex da Suprarrenal

cromossomo 11p15 e caracterizada por macrossomia neonatal, macroglossia e
onfalocele, possui uma maior incidência do tumor de Wilms e do carcinoma do
córtex da suprarrenal61. A síndrome de Li-Fraumeni, que se caracteriza clinicamente
pelo desenvolvimento de múltiplos tumores em pacientes com menos de 40 anos
(câncer de mama, tumores cerebrais, sarcomas de partes moles e leucemia), também
apresenta uma incidência aumentada do carcinoma do córtex da suprarrenal.
Mutações germinativas no gene p53, localizado no cromossomo 17p, estão
associadas à síndrome de Li-Fraumeni62. Além disso, a mutação germinativa R337H
do p53 está presente em 78% das crianças com tumores esporádicos do córtex da
suprarrenal provenientes das regiões Sul e Sudeste do Brasil7,8.

2.2.1 IGF2 e seu receptor IGF1R
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 do córtex fetal humanos63. As concentrações circulantes e teciduais do
IGF2 reduzem significativamente no período pós-natal, o que sugere o seu
envolvimento na regulação do desenvolvimento fetal64. Weber et al.65 demonstraram
que o aumento da expressão do IGF2 no córtex da suprarrenal foi associado com
hiperplasia cortical em camundongos adultos transgênicos.
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Figura 2 - Representação esquemática da dissomia uniparental paterna do locus 11p15 com
alteração do imprinting genômico observada em tumores embrionários e do córtex
da suprarrenal. H19 e p57kip2, genes supressores tumorais; IGF2, fator de
crescimento semelhante à insulina 2. Os desenhos preenchidos representam os genes
expressos e os não-preenchidos simbolizam os genes silenciados

O aumento da expressão do IGF2 foi observado em vários tumores
embrionários66-69. O IGF2 é um potente estimulador do crescimento in vitro de
linhagens celulares de carcinoma do córtex da suprarrenal70. O gene IGF2 está
localizado no cromossomo 11p15 e codifica um fator de crescimento que se expressa
somente através do alelo paterno, enquanto o alelo materno sofre imprinting.
Alterações genéticas ou epigenéticas na região 11p15 podem alterar a expressão dos
genes p57kip2, IGF2 e H19 (estruturalmente organizados em um cluster),
aumentando a expressão do IGF2 e inativando os genes p57kip2 e H19 (regulador
negativo do ciclo celular e repressor transcricional do IGF2, respectivamente), como
acontece nos pacientes com a síndrome de Beckwith-Wiedemann (Figura 2)61. Na
dissomia uniparental, ocorre duplicação do alelo paterno e deleção do alelo materno,
com expressão bialélica do IGF2 e silenciamento dos genes H19 e p57kip2.
A dissomia uniparental do locus 11p15 foi inicialmente identificada em 37%
dos tumores do córtex da suprarrenal esporádicos em adultos71. Adicionalmente, a
perda de heterozigose do locus 11p15 ou a hiperexpressão do gene IGF2 foram
encontradas em 93% dos carcinomas e em 8,6% adenomas de adultos53,71,72. Estudos
envolvendo perfil de expressão gênica (microarray) dos tumores do córtex da
suprarrenal demonstraram que o IGF2 representa o transcrito mais hiperexpresso em
carcinomas quando comparados aos adenomas na população adulta54,73-77.
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Figura 3 - Expressão do gene IGF2 em tumores do córtex da suprarrenal diagnosticados em
crianças e adultos. Eixo Y, expressão gênica nos tumores em relação à média de
expressão deste gene no pool de córtex normais

Esses achados foram confirmados na nossa casuística, com o aumento da
expressão do IGF2 sendo demonstrado principalmente nos carcinomas do córtex da
suprarrenal de adultos em relação aos adenomas em nível de RNA mensageiro
(RNAm) e proteína (Figuras 3 e 4)78. Embora o aumento da expressão do IGF2 em
adultos tenha se correlacionado com o diagnóstico histológico de carcinoma, o
mesmo não foi útil como marcador de prognóstico dentre os carcinomas. No grupo
pediátrico, a hiperexpressão do IGF2 foi identificada em ambos os tumores
clinicamente benignos e malignos (Figura 3)78.
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Figura 4 - Imunohistoquímica para IGF2 em tumores do córtex da suprarrenal de adultos. (A)
Adenoma, diagnosticado em um paciente adulto com síndrome de Cushing, com 0%
das células neoplásicas positivas para IGF2 (400x). (B) Carcinoma produtor de
cortisol e andrógenos, diagnosticado em uma paciente de 49 anos, com 10% das
células neoplásicas positivas para IGF2 no citoplasma (400x). (C) Adenoma não
funcionante apresentando 50% das células neoplásicas positivas para IGF2 (400x).
(D) Carcinoma não funcionante, diagnosticado em um paciente de 54 anos,
apresentando 100% de positividade para IGF2 (400x)

O efeito mitogênico do IGF2 ocorre através da sua ligação ao receptor tipo 1
de IGFs (IGF1R) em linhagens celulares derivadas de carcinomas do córtex da
suprarrenal (H295R)70. Os efeitos do IGF2 são restritos aos tumores e as suas
concentrações plasmáticas estão em níveis normais. Adicionalmente, o efeito
biológico dos IGFs é modulado in vivo por seis proteínas ligadoras de IGFs
(IGFBPs) que regulam positivamente ou negativamente os seus efeitos, dependendo
da sua concentração e afinidade para os fatores de crescimento79.
De forma pioneira, demonstramos a hiperexpressão do IGF1R nos tumores
pediátricos clinicamente malignos em relação aos tumores clinicamente benignos. Já
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nos tumores de adultos, a expressão do IGF1R foi similar entre os adenomas e
carcinomas78 (Figura 5). O aumento da expressão do IGF1R foi um marcador de
recorrência tumoral nos tumores pediátricos. A fim de encontrar mecanismos
moleculares que explicassem o aumento da expressão do IGF1R nos tumores do
córtex da suprarrenal pediátricos, investigamos a presença de amplificação gênica
por multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA). No entanto, nenhuma
amplificação do gene IGF1R foi encontrada nos tumores pediátricos80.

Figura 5- Expressão do gene IGF1R em tumores do córtex da suprarrenal diagnosticados em
crianças e adultos. Eixo Y, expressão gênica nos tumores em relação à média de
expressão deste gene no pool de córtex normais

Estes achados apontaram o IGF1R como um potencial alvo molecular para
novas terapias. Em seguida, avaliamos um inibidor seletivo da atividade tirosina
quinase do IGF1R (NVP-AEW541) em linhagens celulares de tumores do córtex da
suprarrenal78. A inibição do IGF1R promoveu uma redução significativa da
proliferação das duas linhagens de tumores do córtex da suprarrenal, através da
indução de apoptose (Figura 6).
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Figura 6 - Efeito inibitório do NVP-AEW541 na proliferação das células de carcinoma do
córtex da suprarrenal NCI-H295. As células tumorais tratadas com NVP-AEW541
foram comparadas com as células não tratadas estimuladas com IGF2

2.2.2 Fatores de transcrição SF1
As células adrenocorticais derivam de uma condensação de células do epitélio
celômico (crista urogenital), que dá origem ao primórdio adrenogonadal e as
estruturas renais64. Diversas moléculas são importantes para o desenvolvimento do
primórdio adrenogonadal (Figura 7). Em particular, dois fatores de transcrição, o
fator esteroidogênico 1 (SF1; NR5A1) e um fator codificado por uma região crítica
do cromossomo X associada ao sexo reverso e à hipoplasia suprarrenal congênita
(DAX1; NR0B1), são essenciais para o desenvolvimento e diferenciação da
suprarrenal e gônadas30.
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Figura 7 - Organogênese do córtex da suprarrenal. O desenvolvimento da crista urogenital
resulta na formação do córtex da suprarrenal, gônadas e rins. HMA, hormônio antiMülleriano; DAX1, fator codificado por uma região crítica do cromossomo X
associada ao sexo reverso e à hipoplasia suprarrenal congênita; GDNF, fator
neurotrófico de derivação glial; IGF2, fator de crescimento semelhante à insulina 2;
IGF1R, receptor tipo 1 de IGFs; PAX2, gene paired-box 2; RET, receptor do GDNF;
SF1, fator esteroidogênico 1; SRY, fator determinante testicular codificado no
cromossomo Y; SOX9, gene SRY-box 9; WNT4, wingless-type mouse mammary tumor
virus integration site member 4; WT1, gene 1 do tumor de Wilms

O SF1, 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 P45081. Posteriormente,
vários estudos mostraram que o SF1 atua em vários níveis do eixo hipotálamohipófise-suprarrenal, regulando a expressão dos

genes que controlam a

esteroidogênese e a reprodução82. O SF1 possui um domínio clássico de ligação ao
ácido desoxirribonucleico (DNA) contendo dedos de zinco na região amino-terminal,
e outro domínio conservado na região carboxi-terminal82. O SF1 possui uma região
ativadora entre os domínios de ligação, que é somente fosforilada pela proteína
quinase ativada por mitógenos (MAPK) e facilita o recrutamento de cofatores,
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incluindo coativadores e correpressores83. Além do córtex da suprarrenal, o SF1
também é expresso em gonadotrofos e no núcleo hipotalâmico ventromedial82.
O fenótipo das mutações inativadoras do gene SF1 em humanos
demonstraram a sua importância no desenvolvimento e função endócrinas. A
primeira mutação, substituição do aminoácido glicina por glutamato na posição 35
do SF1, foi identificada em uma paciente com insuficiência de suprarrenal e sexo
reverso XY com disgenesia gonadal bilateral84.
Embora a formação do primórdio adrenogonadal ocorra na ausência do SF1,
eventos subsequentes são interrompidos por apoptose em camundongos knockout
para o Sf1, levando a agenesia da suprarrenal e morte pós-natal por insuficiência
primária da suprarrenal85,86. O Sf1 mostrou-se ainda essencial para o crescimento da
suprarrenal residual após adrenalectomia unilateral em camundongos Sf1+/-25. Estas
observações indicam que o SF1 regula a expressão de genes que controlam a
proliferação celular e apoptose no córtex da suprarrenal. O gene SF1 localiza-se no
locus 9q33.3, região cromossômica na qual foi demonstrado amplificação em
tumores do córtex da suprarrenal pediátricos

56,57

. Posteriormente, a amplificação do

SF1 foi evidenciada por hibridização in situ e detecção por fluorescência (FISH) em
oito de nove tumores do córtex da suprarrenal de crianças brasileiras87,88.
A expressão e amplificação do gene SF1 foi avaliada na coorte de tumores do
córtex da suprarrenal da nossa Instituição. A amplificação gênica foi avaliada por
MLPA e a expressão por RT-PCR em tempo real e por imunohistoquímica. A
amplificação do gene SF1 foi significativamente mais frequente em tumores do
grupo pediátrico quando comparado aos tumores em adultos (47 vs. 10%,
respectivamente; p= 0,001)89 (Figura 8). A expressão gênica e proteica do SF1 não
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teve correlação com o padrão de secreção hormonal, sugerindo que a hiperexpressão
do SF1 nos tumores está mais relacionada à ativação de genes envolvidos com
proliferação e apoptose do que com a esteroidogênese. A expressão proteica forte
para o SF1 foi também mais frequente nos tumores pediátricos (56%) quando
comparada aos tumores em adultos (19%; p= 0,001)89 (Figura 8).
Desta forma, a amplificação do SF1 e a sua hiperexpressão proteica foram
eventos moleculares frequentes nos tumores pediátricos, mas não se correlacionaram
com o prognóstico neste grupo. Mais recentemente, a avaliação da expressão do SF1
por imunohistoquímica em uma grande coorte de carcinomas do córtex da
suprarrenal de adultos demonstrou a hiperexpressão do SF1 como um importante
marcador para redução da sobrevida global e livre de doença neste grupo90.
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Figura 8 - (A) Avaliação do número de cópias do SF1 por multiplex ligation-dependent probe
amplification (MLPA) demonstrando a amplificação das sondas para os 7 éxons do
SF1 em um tecido do córtex da suprarrenal normal e em um tumor do córtex da
suprarrenal pediátrico. A análise no software Genescan confirmou a duplicação do
SF1 a partir da análise do comprimento dos picos das sondas exônicas. (B) Tumor
do córtex da suprarrenal pediátrico sem amplificação do SF1 e imunorreatividade
nuclear ausente para o SF1 (400x). (C) Tumor do córtex da suprarrenal pediátrico
com amplificação do SF1 e imunorreatividade nuclear forte para o SF1 (400x)

2.2.3 Fatores de transcrição DAX1
DAX1 é um membro órfão da superfamília dos receptores nucleares e tem um
papel determinante na função e desenvolvimento gonadal e suprarrenal, a
semelhança do SF191,92. Mutações inativadoras do DAX1 causam hipoplasia
congênita da suprarrenal associada ao X e hipogonadismo hipogonadotrófico91,92.
Embora as mutações inativadoras do DAX1 e SF1 acarretem fenótipos
semelhantes em humanos, o DAX1 inibe a ativação dos genes alvos do SF1 em
tecidos esteroidogênicos e não esteroidogênicos93.
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Recentemente, um novo papel para o Dax1 foi demonstrado na embriogênese
murina94,95. Dax1 está expresso em altos níveis em células embrionárias murinas e
contribui para a manutenção de um fenótipo indiferenciado94,95. Khalfallah et al.96
demonstraram que o silenciamento do Dax1 induz a expressão de marcadores da
diferenciação celular e reduz a viabilidade e proliferação das células tronco
embrionárias. Adicionalmente, o DAX1 regula diretamente a oncogênese em sarcoma
de Ewing, modulando a expressão gênica e promovendo progressão tumoral97.
Na série de tumores do córtex da suprarrenal do nosso Serviço, uma
expressão proteica nuclear forte para o DAX1 foi demonstrada em 74% e 24% dos
tumores de crianças e adultos, respectivamente (p= 0,002)98. No grupo pediátrico,
tumores com uma expressão nuclear forte para o DAX1 foram diagnosticados em
idades menores [mediana 1,2 anos (0,5 a 4,5) vs. 2,2 (0,9 a 9,4), p= 0,038]. Como os
tumores do cortex da suprarenal pediátricos são frequentemente diagnosticados antes
de um ano e sua produção hormonal lembra o padrão esteroidogênico da zona fetal, é
razoável especular que a expressão proteica forte para o DAX1 nos tumores
pediátricos (principalmente em crianças com menos de um ano) pode ser um
marcador da origem embrionária desses tumores.

Figura 9 - (A) Adenoma do córtex da suprarrenal virilizante mostrando uma forte
imunorreatividade nuclear para o DAX1. (B) Adenoma do córtex da suprarrenal,
diagnosticado em uma criança de 1,2 anos com síndrome mista, apresentando uma
forte imunorreatividade nuclear para o DAX1
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Em adultos, a frequência da expressão proteica forte para o DAX1 foi
semelhante em adenomas (57%) e carcinomas (47%). Na análise de sobrevida, a
expressão proteica do DAX1 não teve impacto no prognóstico tanto em crianças
como em adultos98. Um achado bastante interessante deste estudo foi a correlação
positiva entre a expressão proteica do DAX1 e do SF1 em tumores de crianças e
adultos (p < 0,0001, r= 0,58)98. Ao nível de RNAm, houve também uma correlação
positiva entre a expressão do DAX1 e do SF1 (p < 0,0001, r= 0,54). Embora DAX1 e
SF1 tenham ação antagônica na esteroidogênese, SF1 pode regular positivamente a
atividade transcricional do gene DAX1 em células NCI-H295 de carcinoma do córtex
da suprarrenal99.

2.2.4 Via de sinalização Wnt
A via Wnt/β-catenina constitui outra via fundamental no desenvolvimento
normal do córtex da suprarrenal através da regulação do crescimento celular, motilidade
e diferenciação100. Essa via está frequentemente desregulada nos cânceres
humanos101. A proteína Wnt regula pelo menos três vias distintas: a via canônica da
β-catenina, da polaridade celular e a via do cálcio90,91.
Na ausência das proteínas Wnt que ativam a via canônica, as proteínas caseína
quinase 1β (CK1β) e glicogênio sintase quinase 3β (GSK-3β) fosforilam a β-catenina,
que sofre ubiquitinação levando a sua degradação pelos proteossomos. Como resultado,
os níveis de β-catenina no citoplasma ficam baixos, impedindo a sua migração para o
núcleo e consequente ativação dos genes alvos102. A via é ativada quando a proteína Wnt
se liga a seu receptor transmembrana ‘Frizzled’ (Fz) formando com o seu coreceptor
[lipoproteína de baixa densidade 5 ou 6 (LRP6/5)] um complexo Wnt-Fz-LRP6/5. A
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ativação desse complexo recruta a proteína Dishevelled (Dvl), que antagoniza a GSK-3β
por um mecanismo desconhecido e impede a fosforilação e posterior degradação da βcatenina101,103.
Mutações inativadoras no éxon 3 do gene da β-catenina (CTNNB1), que
codifica um sítio essencial para a degradação da β-catenina e que é fosforilado pela
GSK-3β, foram descritas previamente em tumores do córtex da suprarrenal101,104,105.
Essas mutações ocorrem com frequência similar em adenomas (27%) e carcinomas
(30%) do córtex da suprarrenal. No entanto, quando somente os carcinomas foram
estudados, tanto a mutação no gene CTNNB1 como o acúmulo anômalo nuclear da βcatenina por imunohistoquímica se correlacionaram com um estadio tumoral avançado
(ENSAT III ou IV), maior escore de Weiss, maior frequência de necrose e mitoses,
além de uma redução da sobrevida global e livre de doença104.
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Figura 10 - Representação esquemática da ativação canônica da via de sinalização Wnt. O
aumento dos ligantes WNT3, WNT3A, WNT7 e WISP2 induzem a ativação da via
canônica (dependente da -catenina). Os ligantes Wnt ativam os receptores frizzled,
que se complexam com o LRP5 ou LRP6, promovendo a fosforilação da GSK3. A
GSK3 fosforilada vai fosforilar o éxon 3 da -catenina, impedindo assim que a catenina se associe com a axina/APC e seja posteriormente direcionada para
degradação por ubiquitinação. A -catenina fosforilada se torna estável e se
acumula de forma anômala no núcleo, induzindo a expressão de genes relacionados
a proliferação e apoptose. WNT, Wingless-type MMTV integration site family;
DKK, Dickkopf; WISP2, WNT1-inducible signaling pathway protein 2; LRP5,
receptor 5 da lipoproteína de baixa densidade; DVL, Dishevelled; APC, gene da
polipose colônica adenomatosa; GSK3, glicogênio sintase quinase 3; LEF/TCF,
lymphoid enhancer factor/T-cell fator

A importância prognóstica do acúmulo nuclear da β-catenina por
imunohistoquímica foi também avaliada na nossa coorte de carcinomas do córtex da
suprarrenal em colaboração com a Universidade de Michigan (Figura 11). Neste
estudo, demonstramos que pacientes com carcinomas do córtex da suprarrenal
apresentando uma expressão proteica nuclear positiva para a β-catenina tiveram uma
redução significativa da sobrevida global quando comprados ao pacientes com
carcinomas apresentando uma expressão normal de β-catenina na membrana106.
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Figura 11 - (A) Carcinoma do córtex da suprarrenal sem mutação somática da β-catenina
apresentando uma expressão normal de membrana, enquanto o outro carcinoma com
mutação somática da β-catenina apresenta um acúmulo anômalo nuclear. (B-C) O
acúmulo anômalo nuclear da β-catenina está associado a uma redução significativa da
sobrevida global nas coortes da Universidade de Michigan (B) e do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (C)

Recentemente, o sequenciamento exômico de 45 carcinomas do córtex da
suprarrenal identificou alterações em genes previamente conhecidos (CTNNB1,
TP53, CDKN2A, RB1 e MEN1) e em genes ainda não descritos (ZNRF3, DAXX,
TERT e MED12)107. O gene ZNRF3 codifica uma ubiquitina ligase E3 presente na
superfície celular que age como um regulador negativo da sinalização da via Wnt/βcatenina através da degradação do receptor Frizzled. O ZNRF3 foi o gene mais
frequentemente alterado, com a presença de deleções em homozigose em 19 (21%)
dos 45 tumores sequenciados. Desta forma, a deleção do gene ZNRF3 pode
representar um novo mecanismo para ativação da via Wnt em carcinomas107.
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2.2.5 MicroRNAs: regulação epigenética da transcrição gênica
Os microRNAs (miRNAs) são integrantes importantes do processo de
tumorigênese. Os miRNAs constituem uma classe de pequenos ácidos ribonucleicos
(RNAs) não-codificáveis capazes de reprimir a expressão de determinados genes
alvo ao ligarem-se à sequências complementares existentes na região 3’ nãotraduzível do RNA mensageiro (RNAm)108. Eles formam uma importante classe de
reguladores

que

participam

de

inúmeras

funções

biológicas,

incluindo

desenvolvimento, proliferação celular, diferenciação e apoptose. Os miRNAs estão
envolvidos na patogênese de muitas doenças, incluindo as neoplasias, devido ao seu
papel crucial na modulação epigenética da expressão gênica109.
O processamento dos miRNAs se inicia no núcleo da célula com a transcrição
dos genes codificadores de miRNAs pela enzima RNA polimerase II em uma
estrutura de fita única com formato de uma “alça” ou “grampo” (pri-miRNA). O
próximo passo é o processamento do pri-miRNA pela enzima Drosha e pelo produto
do gene DGRC8 (os quais juntamente integram um complexo microprocessador) em
pre-miRNA (fita de mais ou menos 60 nucleotídeos dobrada em uma estrutura em
forma de grampo) (Figura 12). O pre-miRNA é transportado ao citoplasma da célula
através de uma proteína da membrana nuclear denominada Exportina 5 (EXPO-5).
No citoplasma, o pre-miRNA é clivado pela enzima DICER1 em cooperação com
seu cofator TRBP, formando uma fita de mais ou menos 20 a 22 nucleotídeos, o
miRNA maduro. Uma vez liberado no citoplasma, o miRNA maduro liga-se a um
conjunto de proteínas denominado “complexo silenciador induzido por RNA”
(RISC). Guiado pelo reconhecimento de sequências complementares localizadas na
região 3’UTR, o miRNA permite a ligação do complexo RISC a um RNAm
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específico. Um mesmo RNAm pode apresentar vários sítios de pareamento na sua
região 3’UTR, permitindo a ligação de várias cópias de um mesmo miRNA. Do
mesmo modo, miRNAs diferentes são capazes de inibir com graus de eficiência
diferentes um mesmo RNAm110.
Desde então, vários estudos estão sendo realizados para determinar o perfil de
expressão dos miRNAs nos diversos tumores humanos. O perfil de expressão dos
miRNAs pode classificar os tumores quanto ao prognóstico, risco de recorrência e
resposta às terapias111. De uma forma global, o perfil expressão gênica dos miRNAs
em tumores humanos tem sido caracterizado por uma redução global da expressão
dos miRNAs112-114. Na verdade, a assinatura gênica dos miRNAs tem sido útil na
classificação e determinação do prognóstico em tumores malignos114,115. Como os
miRNAs são mais estáveis que os RNAm, eles podem ser medidos diretamente no
plasma e urina, e auxiliar no diagnóstico de forma menos invasiva116.
Soon et al.117 analisaram a expressão de miRNAs em tumores do córtex da
suprarrenal e evidenciaram a redução da expressão dos miR-335 e miR-195 em
carcinomas de adultos quando comparados a adenomas. Adicionalmente, a menor
expressão do miR-195 e a maior expressão do miR-483-5p foram associados a uma
menor sobrevida em pacientes adultos com carcinoma118,119.
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Figura 12 - Representação esquemática do processo de biogênese dos miRNAs nos humanos.
miRNAs são pequenos RNAs não-codificáveis com cerca de 20-25 nucleotídeos que
desempenham um importante papel na regulação da expressão gênica. Eles são
expressos no núcleo como qualquer outro gene. Passo 1: A enzima RNA polimerase
tipo II é responsável pela transcrição reversa do gene, formando o transcrito
primário no núcleo. Passo 2: O transcrito primário (Pri-miRNA) é clivado no núcleo
pela enzima DROSHA (RNASEN) juntamente com seu cofator DGCR8. Passo 3: O
Pré-miRNA é formado. Passo 4: O Pré-miRNA é exportado ao citoplasma pela
proteína Exportina 5, processo que requer uma proteína nuclear relacionada a Ras
(RAN). Passo 5: O Pré-miRNA é processado pela enzima DICER1 e seu cofator
TRBP para formar o miRNA maduro, que então interage com o RISC (Passo 6) e se
liga à sequência complementar de RNAm alvo (Passo 7), finalmente levando ao
bloqueio da expressão proteica, por meio da repressão translacional ou clivagem do
RNAm. RNA pol II, Enzima RNA polimerase Tipo II; RNASEN (também conhecida
como DROSHA), ribonuclease nuclear tipo III; DGRC8, região do gene 8 crítica
para síndrome de Di George (cofator de RNASEN); RAN, proteína nuclear
relacionada a Ras; Pri-miRNA, transcrito primário de miRNA; TRBP, proteína de
transativação ligadora de RNA; Pre-miRNA, molécula precursora de miRNA;
dsRNA, RNA de dupla hélice; RISC, complexo silenciador induzido por ribossomo;
AGO, proteínas membro da família de proteínas Argonauta; GEMIN3, GEMIN 4 E
GW-182, cofatores das proteínas da família argonauta [Modificado de HeraviMoussavi et al.120]

Um estudo recente de sequenciamento de nova geração realizado em 45
amostras de carcinomas do córtex da suprarrenal de adultos identificou três clusters
que juntamente com outras alterações moleculares se correlacionaram com o
comportamento clínico dos tumores. Além do miR-483-5p, o cluster dos miR-506514 também foi hiperexpresso em carcinomas recorrentes107.
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Doghman et al.121 avaliaram o papel dos miRNAs em 25 tumores do córtex da
suprarrenal pediátricos. Neste estudo, os miR-99-a e miR-100 estavam hipoexpressos nos
tumores corticais em relação às suprarrenais normais. Estudos funcionais in vitro
demonstraram que a hipoexpressão dos miR-99a e miR-100 promoveu a ativação das
vias de sinalização do IGF1R e mTOR121. Contudo, em decorrência do limitado número
de casos, não foi possível identificar miRNAs diferencialmente expressos entre tumores
pediátricos com evolução benigna e maligna.

Figura 13 - Mecanismos de regulação dos miRNAs. A diminuição da expressão dos miRNAs no
câncer pode ser devido a: alterações cromossômicas, mutações, polimorfismos, defeito na
maquinaria responsável pela sua biogênese e alterações epigenéticas. Pol II- Enzima
RNA polimerase tipo II; Pri-miR- transcrito primário do miRNA; Drosha:
Endoribonuclease tipo III; Pre-miR- Precursor de miRNA [Modificado de Iorio et al. 116]

A expressão dos miRNAs pode estar alterada nos tumores humanos por vários
mecanismos (Figura 13): (1) anormalidades cromossômicas122; (2) mutações nos
transcritos primários como visto em casos de leucemia linfoide crônica123; (3)
defeitos na “maquinaria” da biogênese dos miRNAs em decorrência da desregulação
na expressão das enzimas DROSHA e DICER1124-127; (4) alterações epigenéticas,
como metilação do DNA128 ou ainda (5) alteração em proteínas reguladoras de
microRNAs, como o LIN28129,130.
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2.2.6 LIN28: uma proteína reguladora de RNA
A reprogramação de fibroblastos humanos adultos em células-tronco
pluripotentes pode ser induzida por uma combinação de fatores (OCT4, SOX2, KLF4 e
c-MYC), originalmente usada para reprogramar fibroblastos de camundongos de volta a
um estado pluripotente131,132. De forma interessante, o LIN28 (também conhecido como
LIN28A), uma proteína reguladora de miRNAs, associado a outros fatores de transcrição
(OCT4, SOX2, NANOG) foi capaz de promover a reprogramação nuclear de
fibroblastos humanos adultos em células-tronco pluripotentes133.
Evidências recentes sugerem que a biogênese dos miRNAs pode ser regulada
por meio de mecanismos pós-transcricionais130,134. O Lin28, uma proteína ligadora
de RNA altamente conservada, surgiu como um importante modulador do
processamento do miRNA let-7130. A interação entre o Lin28 e o let-7 é o exemplo
melhor caracterizado entre a relação de um miRNA e o seu regulador póstranscricional. Tanto o lin28 como o let-7 são altamente conservados ao longo da
evolução135,136. O papel do Lin28 como repressor do processamento da família de
miRNAs let-7 sugere que a repressão do let-7 é importante no estabelecimento do
estado de pluripotencialidade130.
O Lin28 foi primeiramente caracterizado no Caenorhabditis elegans como
um importante regulador do processo de desenvolvimento embrionário137,138.
Mutações no gene lin28 perturbam o desenvolvimento normal da larva, fazendo com
que determinados eventos aconteçam mais precocemente ou tardiamente do que o
normal. Os homólogos mamíferos do Lin28, LIN2A8 e LIN28A, se ligam à alça
terminal dos precursores da família de miRNAs do let-7, bloqueando seu
processamento em miRNAs maduros134,139-142 (Figura 14).
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Onde: TUT-4, transferase uridilil terminal tipo 4

Figura 14 Em circunstâncias normais, o let-7 sofre o processamento normal dos miRNAs, e o
let-7 maduro inibe vários oncogenes, incluindo fatores pró-mitogênicos e genes
relacionados ao ciclo celular (painel à esquerda), o que o implica classicamente como
um miRNA supressor tumoral. O Lin28 age bloqueando o processamento normal do
let-7, inibindo a formação do pré-let-7 e do let-7 maduro (painel ao centro). Ao
reprimir o let-7, o Lin28 ativa as vias oncogênicas acima descritas, contribuindo
para manutenção das células em estado indiferenciado [Adaptado de Viswanathan e
Daley 130]

Relatos recentes sugerem que o Lin28 interage com a transferase uridilil terminal
(TUTase) no bloqueio da produção do let-7 maduro. O Lin28 e Lin28b possuem uma
atividade TUTase que resulta na adição de uma cauda poli-U ao precursor do let-7, o prélet-7139. O pré-let-7 uridilado não processado de maneira eficiente pela enzima Dicer é,
então, direcionado para a degradação. Um importante estudo demonstrou que, além da
família let-7, os mir-9, mir-30 e mir-125, também são importantes reguladores póstranscricionais dos genes LIN28A e LIN28B143.
Viswanathan et al.129 demonstraram que o LIN28/LIN28B podem promover
transformação maligna e que a ativação destes genes ocorrem em diversos tumores
humanos, em uma frequência aproximada de 15%. De forma interessante, a
hiperexpressão do LIN28B correlacionou-se com uma maior expressão de IGF2 em
câncer epitelial de ovário144. O LIN28 pode se ligar ao RNAm do IGF2 aumentando
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a eficiência da sua transcrição145. Vale ressaltar que o IGF1R é um importante alvo
da família let-7, e alguns estudos têm demonstrado aumento de sua expressão em
tumores que hiperexpressam LIN28B, tais como carcinoma hepatocelular146 e
carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço147.
Recentemente, investigamos a expressão gênica do LIN28A e LIN28B e proteica
do LIN28 (o anticorpo utilizado detecta ambos LIN28A e B) em tumores do córtex da
suprarrenal de crianças e adultos148. A avaliação da imunorreatividade para o LIN28 foi
feita em colaboração com a Universidade de Wuzburg, Alemanha. Esta colaboração
internacional permitiu um aumento significativo da coorte de carcinomas do córtex da
suprarrenal em adultos (266 tumores, 78 adenomas e 188 carcinomas). Investigamos
ainda mecanismos provavelmente envolvidos na desregulação do LIN28: (1) avaliamos
a presença de amplificação ou deleção dos genes LIN28A e LIN28B por MLPA e (2)
estudamos a expressão da família let-7, mir-9, mir-30 e mir-125, importantes reguladores
pós-transcricionais dos genes LIN28A e LIN28B.

2.2.6.1 Tumores do córtex da suprarrenal de adultos
O gene LIN28A mostrou-se hiperexpresso em carcinomas agressivos quando
comparado aos adenomas (p= 0,006)148. A maioria dos adenomas (54%) teve
expressão nula do LIN28A. A expressão do LIN28B foi negativa na grande maioria
(92%) dos tumores de adultos. Deste modo, embora o anticorpo empregado na
análise imunohistoquímica seja capaz de reconhecer tanto o LIN28A como o
LIN28B, pode-se assumir que a expressão proteica do LIN28 em tumores de adultos
representa principalmente o produto do gene LIN28A. Também não observamos
associação entre o LIN28A e expressão gênica e proteica do IGF2 e IGF1R148.
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Figura 15 - Expressão relativa do gene LIN28A em adenomas (n= 31), carcinomas não
agressivos (n= 15) e carcinomas agressivos (n= 15) de pacientes adultos. Os valores
de mediana são representados pelas linhas pretas

Em relação à expressão proteica, uma maior frequência de expressão forte do
LIN28 foi observada nos carcinomas não agressivos (48,1%) em comparação aos
adenomas (33,3%), mas, de forma inesperada, também em comparação aos carcinomas
agressivos (29,1%; X2= 7,6; p= 0,022). Dentre os carcinomas, a expressão fraca do
LIN28 foi significativamente associada com uma redução da sobrevida livre de doença
(p= 0,01), mas para sobrevida global apenas um tendência foi observada (p= 0,117)
(Figuras 16 e 17). A recorrência tumoral foi significativamente associada com a
expressão fraca para o LIN28 (p= 0,02) (Tabela 3)148.
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Figura 16 - (A) Tumor virilizante do córtex da suprarrenal de uma criança de 2,1 anos com
evolução benigna mostrando forte imunorreatividade para o LIN28 (280x). (B)
Tumor do córtex da suprarrenal misto com imunorreatividade negativa para o
LIN28 (280x) de uma paciente de 35 anos que desenvolveu metástase após 21 meses
de seguimento

Tabela 3 -

Relação entre a expressão proteica do LIN28 e as características
clínicas e patológicas basais dos pacientes adultos com carcinoma
do córtex da suprarrenal (somente amostras de tumor derivadas de
cirurgia primária; n= 188)
Baixa expressão
LIN28
120 (64%)

Alta expressão
LIN28
68 (36%)

H-escore, mediana

0,83

1,73

Idade, mediana (anos)

45,8

41,5

0,13

37 (31)

19 (28)

0,68

12,0

10,2

0,05

1-2

52 (59)

36 (41)

3-4

65 (68)

31 (32)

Cushing

37 (67)

18 (33)

Não Cushing

46 (57)

35 (43)

5

5

Pacientes afetados

48 (68)

22 (32)

Pacientes não afetados

26 (48)

28 (52)

n (%)

Sexo [masculino, n (%)]
Tamanho tumoral, mediana (cm)

p

Estadiamento (ENSAT) [n (%)]

Status hormonal [n (%)]

Escore Weiss, mediana

0,22

Metástase à distância ou recorrência local [n (%)]*
0,02

Desenvolvimento de metástases à distância ou recorrência local durante o seguimento. Pacientes com
metástase ao diagnostico foram excluídos dessa análise, pois eles já são representados como estadiamento
ENSAT 4.
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Na análise univariada, tamanho tumoral  8 cm (p= 0,009), estadio ENSAT 4
(p= 0,0001), escore de Weiss  6 (p= 0,001) e índice de Ki67  10% (p= 0,0001)
tiveram associação com diminuição da sobrevida global (Tabela 4). Na análise
multivariada, somente estadio ENSAT 4 [Risco relativo (RR) 3,3, Intervalo de
confiança 95% (IC) 1,9-5,7; p= 0,0001) e índice de Ki67  10% (RR 3,0, IC 95% 1,85,0; p= 0,0001) permaneceram como preditores independentes de redução da
sobrevida global148.

Figura 17 - Impacto da expressão proteica do LIN28 na sobrevida livre de doença em pacientes
adultos com carcinoma do córtex da suprarrenal

Em relação à sobrevida livre de doença, sexo masculino (p= 0,01), tamanho
tumoral  8 cm (p= 0,001), escore de Weiss  6 (p= 0,003), índice de Ki67  10%
(p= 0,0001) e imunorreatividade fraca para o LIN28 (p= 0,01) foram
significativamente associados com recorrência (local ou metástase) na análise
univariada (Tabela 4). Na análise multivariada, somente índice de Ki67  10%

Tumores do Córtex da Suprarrenal - 43

(RR 5,7, 95% IC 3,0-10,8; p= 0,0001) e imunorreatividade fraca para o LIN28 (RR
2,3, 95% IC 1,2-4,4; p= 0,008) foram preditores independentes de recorrência em
adultos com carcinoma do córtex da suprarrenal.

Tabela 4- Fatores prognósticos de sobrevida global e livre de doença em
adultos com carcinoma do córtex da suprarrenal (somente amostras
de tumor derivadas de cirurgia primária)
Análise univariada
Análise multivariada
Sobrevida global
RR
IC 95%
p
RR
IC 95%
p
Sexo masculino

1,2

0,8-1,8

0,35

Tamanho tumoral ≥ 8 cm

6,5

1,6-26,4

0,009

5,5

0,7–40

0,09

Estadiamento (ENSAT 4)

3,4

2,4-5,0

0,0001

3,3

1,9-5,7

0,0001

Síndrome de Cushing

1,5

0,9-2,2

0,09

Escore Weiss ≥ 6

1,9

1,3-2,7

0,001

1,3

0,8-2,0

0,21

Índice Ki67 ≥ 10 %

4,1

2,5-6,6

0,0001

3,0

1,8-5,0

0,0001

Baixa expressão proteica LIN28

1,4

0,9-2,1

0,12

RR

Sobrevida livre de doença
IC 95%
p
RR
IC 95%

Sexo masculino

1,7

1,1-2,7

0,016

1,0

0,6-1,9

0,91

Tamanho tumoral ≥ 8 cm

2,7

1,5-5,0

0,001

1,7

0,7-4,2

0,26

Síndrome de Cushing

1,3

0,8-2,2

0,32

Escore Weiss ≥ 6

1,9

1,2-3,0

0,003

1,2

0,6-2,1

0,63

Índice Ki67 ≥ 10 %

5,1

2,9-9,0

0,0001

5,7

3,0-10,8

0,0001

Baixa expressão proteica LIN28

1,8

1,1-3,1

0,017

2,3

1,2-4,4

0,008

IC 95%: Intervalo de confiança 95%

p
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2.2.6.2 Tumores do córtex da suprarrenal pediátricos
Tanto os níveis de RNAm do LIN28A (p= 0,003) como de LIN28B (p =
0,0001) foram significativamente maiores em crianças quando comparados aos
adultos. O gene LIN28B foi quase exclusivamente expresso na população
pediátrica: a frequência de expressão positiva foi de 68% em crianças contra apenas
8% dos adultos (X2 = 31,6; p= 0,0001). Não observamos diferença nos níveis de
LIN28A entre tumores clinicamente benignos e clinicamente malignos. Um achado
de muita relevância foi que a hiperexpressão do LIN28B foi detectada em 83% dos
tumores clinicamente malignos e em apenas 39% dos tumores clinicamente
benignos (X2= 3,6; p= 0,059). De fato, a hiperexpressão do LIN28B em crianças foi
associada com redução da sobrevida livre de doença (p= 0,026; Figura 18), mas
não da sobrevida global (p= 0,406). Em virtude do número de recorrências ser
maior que o número de óbitos, acreditamos ser esta a razão para uma significância
somente na sobrevida livre de doença, ou em outras palavras, precisaríamos de uma
casuística maior para detectar significância na sobrevida global.
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Figura 18 - Expressão do gene LIN28B e sobrevida livre de doença em tumores do córtex da
suprarrenal pediátricos com Weiss ≥ 3

À semelhança do que foi observado ao nível de RNAm, observou-se uma
maior frequência de imunorreatividade forte para o LIN28 em tumores pediátricos
(65%) quando comparados aos adultos (35%; X2= 14,6; p= 0,0001). Na população
pediátrica, não observamos diferença significativa na imunorreatividade para o LIN28
entre tumores clinicamente benignos e clinicamente malignos e nem associação com
sobrevida global e livre de doença.
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2.2.6.3 Análise da variação do número de cópias do LIN28A e LIN28B
Dentre os 58 tumores estudados pela técnica de MLPA, evidenciamos
alterações no número de cópias em dois casos: (1) uma criança de 2,1 anos com um
tumor do córtex da suprarrenal virilizante benigno (Weiss 1) apresentou amplificação
do LIN28B (expressão LIN28B= 3637 e imunorreatividade forte); (2) e uma mulher
de 44 anos com carcinoma do córtex da suprarrenal metastático apresentou deleção
do LIN28B (expressão gênica e imunorreatividade negativas). Não houve casos de
deleção ou amplificação do gene LIN28A148.

2.2.6.4 Expressão dos miRNAs reguladores do LIN28
Dos 14 miRNAs estudados em um subgrupo de 28 carcinomas do córtex da
suprarrenal em adultos, somente o mir-9 apresentou expressão diferencialmente
significativa entre carcinomas agressivos e não agressivos (p= 0,024). Os níveis de
expressão dos miRNAs let-7a, let-7b, let-7c, let-7d, let-7e, let-7f, let-7g, mir-98, mir30b, mir-30c, mir-125a-3p, mir-125a-5p e mir-125b não foram significativamente
diferentes entre carcinomas agressivos e não agressivos148.
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Tabela 5 - Relação entre a expressão do mir-9 e as características clínicas e
patológicas basais dos pacientes adultos com carcinoma do córtex da
suprarrenal (somente amostras de tumor derivadas de cirurgia
primária; n = 28)
Hipoexpressão
mir-9

Hiperexpressão
mir-9

14 (50)

14 (50)

38,7

26,5

0,13

4 (28,6)

1 (7,1)

0,14

8,7

11,5

0,22

1

3 (75)

1 (25)

2

6 (67)

3 (33)

3

1 (17)

5 (83)

4

4 (44)

5 (56)

Cushing puro

4 (67)

2 (33)

Virilizante puro

3 (100)

0 (0)

Síndrome mista

4 (31)

9 (69)

Não-funcionante

2 (50)

2 (50)

Secretor de estrógenos

1 (100)

0 (0)

4

6,5

13

11

Expressão baixa

8 (57)

6 (43)

Expressão alta

5 (50)

5 (50)

Pacientes afetados

2 (25)

6 (75)

Pacientes não afetados

9 (75)

3 (25)

n (%)
Idade, mediana (anos)
Sexo [masculino, n (%)]
Tamanho tumoral, mediana (cm)

p

Estadiamento (ENSAT) [n (%)]

Status hormonal [n (%)]

Escore Weiss, mediana

0,07

Imunorreatividade LIN28
Disponíveis

0,73

Metástase à distância ou recorrência local [n (%)]*
0,028

* Desenvolvimento de metástases à distância ou recorrência local durante o seguimento. Pacientes com
metástase ao diagnostico foram excluídos dessa análise, pois eles já são representados como estadiamento
ENSAT 4.
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Pacientes adultos com carcinomas agressivos tiveram níveis de mir-9
significativamente maiores quando comparados tanto a carcinomas não agressivos
como a adenomas (p= 0,024 e p= 0,01, respectivamente). A hiperexpressão do mir-9
também foi significativamente associada com diminuição de sobrevida global e livre
de doença (p= 0,012 e p= 0,010, respectivamente) (Figuras 19 e 20)148. Na população
pediátrica, não se observou diferença na expressão do mir-9 entre tumores
clinicamente benignos e clinicamente malignos.

Figura 19 - Impacto da expressão do mir-9 na sobrevida global em pacientes adultos com
carcinoma do córtex da suprarrenal
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Figura 20 - Impacto da expressão do mir-9 na sobrevida livre de doença em pacientes adultos
com carcinoma do córtex da suprarrenal

Em resumo, a hiperexpressão do LIN28B em tumores do córtex da
suprarrenal pediátricos foi significativamente associada a menor sobrevida livre de
doença, mas não com sobrevida global, possivelmente devido ao pequeno número de
crianças avaliadas quanto à expressão gênica. Adicionalmente, demonstramos que a
expressão do gene LIN28A foi significativamente maior nos carcinomas de adultos
quando comparados aos adenomas. De forma interessante, a maioria dos adultos com
carcinomas agressivos exibiram imunorreatividade fraca para o LIN28. Por outro
lado, o mir-9, um miRNA conhecido por regular negativamente o LIN28, foi
hiperexpresso nos carcinomas agressivos de adultos quando comparados aos
carcinomas não agressivos. A hiperexpressão do mir-9 foi associada com diminuição
tanto da sobrevida global como livre de doença em adultos.
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2.2.7 Processamento dos microRNAs: complexo DICER1/TRBP
A DICER1 é uma endoribonuclease da família RNAse III que pode ser
considerada enzima protagonista no processo de biogênese dos miRNAs maduros.
Em humanos, o gene DICER1 está localizado no cromossomo 14q32.13 e possui 27
éxons149. Em uma extremidade da enzima, estão intimamente conectados o domínio
PAZ e a plataforma dos domínios que envolvem as extremidades de ligação 3’ e 5’.
Na outra metade do seu “corpo” em forma de “L” estão os domínios RNase IIIa e
IIIb que formam um dímero intramolecular e constituem um núcleo catalítico, com
cada um de seus domínios sendo responsável pela clivagem de uma das fitas do
substrato de RNA sobre qual ela atua. A atividade dessa enzima requer a presença de
íons magnésios na interface entre os centros catalíticos, uma área altamente
conservada entre as enzimas RNases (especificamente os resíduos E1330, E1564,
D1709 e E1813). Existe um ligante entre o núcleo catalítico e as extremidades dos
domínios de ligação que inclui um conector helicoidal. Os resíduos de fosfato da fita
de RNA estão ao longo do conector helicoidal e ligados ao corpo do “L”, seguindo
um caminho para a superfície carregada positivamente que parece ser o canal de
reconhecimento do substrato. O conector funciona também posicionando o premiRNA através do centro catalítico de acordo com as extremidades 3’ e 5’,
determinando o tamanho dos miRNAs formados através da clivagem realizada pela
DICER1. Em mamíferos, a DICER1 forma um heterodímero transativado com a
proteína TRBP, que é codificada pelo gene TARBP2*. Esse conjunto possui várias
funções como o reconhecimento e direcionamento dos distintos substratos da enzima
até integrar o complexo proteico silenciador da tradução150.

*

Nomenclatura adotada será TARBP2 para o gene e TRBP para a proteína.
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A DICER1, portanto, representa um modulador crucial da expressão de
RNAm, por meio da síntese de miRNAs que são importantes reguladores póstranscricionais da expressão gênica. Apenas uma mutação em qualquer um dos
componentes da “maquinaria” de processamento dos miRNAs tem o potencial de
modificar o perfil completo da expressão de miRNAs em uma célula. Esse fato
motivou vários grupos a estudar os efeitos das variações dessa enzima, e também de
outros integrantes da ‘maquinaria’ do processamento dos miRNAs, na evolução de
vários tipos de câncer. Os baixos níveis de expressão do RNAm da DICER1 se
correlacionaram com um pior prognóstico nos seguintes tumores: câncer de pulmão,
câncer de mama, câncer de ovário, adenocarcinoma endometrial e pele126,127,151-153.
Recentemente, Krill et al.154 demonstraram a importância da Dicer no
desenvolvimento do córtex de suprarrenal de ratos. A deleção da Dicer1 é letal em
embriões de camundongos. Além disso, a sua deleção específica no córtex da
suprarrenal resultou em mortalidade perinatal e falência do córtex da suprarrenal no
final da gestação. As suprarrenais com knouckt específico da Dicer1 tiveram perda
significante da expressão do Sf1. Consistente com a ausência da Dicer, houve a
diminuição da degradação de RNAm mediada por miRNAs. Em conjunto, estes
dados sugeriram um papel da regulação mediada por miRNAs para o crescimento
normal e homeostase da suprarrenal154.
A DICER1 destaca-se como o único membro da via de processamento de
miRNAs no qual mutações germinativas foram associadas com alguma condição
clínica. Mutações germinativas em heterozigose no gene da DICER1 foram
inicialmente identificadas em 11 crianças com blastomas pleuropulmonares familiais,
um tumor raro, proveniente do mesênquima pulmonar e precoce na infância155.
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Todas essas crianças possuíam história familiar de blastoma pleuropulmonar ou uma
síndrome displásica familial que inclui uma variedade de tumores como nefroma
cístico116, tumores ovarianos de células do cordão estromal (principalmente as
células de Sertoli/Leydig) e bócio multinodular156, 157.
Recentemente, mutações somáticas missense recorrentes no domínio de
clivagem RNase IIIb da enzima DICER1 foram identificadas em tumores de ovários
não-epiteliais esteroidogênicos (tumores de células Sertoli-Leydig, tumores de
células granulosas e do saco vitelino)120. A avaliação inicial por sequenciamento
paralelo de última geração evidenciou quatro mutações missense da DICER1 no
resíduo D1709. O resíduo D1709 está dentro de um domínio de resíduos ácidos que
são responsáveis pela ligação de metais no centro catalítico do domínio RNase IIIb.
Posteriormente, mutações do gene DICER1 foram identificadas em 30 de 102
tumores ovarianos não-epiteliais (29%). A maioria destas variações genéticas foram
mutações missense e estavam todas localizadas nos domínio de ligação de metais do
sítio catalítico RNase IIIb, que é essencial para a interação e processamento de
miRNAs (Figura 21). Mutações somáticas da DICER1 foram também identificadas
em dois de cinco rabdomiosarcomas embrionários. Apesar da adequada cobertura da
sequência, não foram observadas mutações no domínio RNase IIIa da DICER1 120.
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Figura 21 - Representação das mutações encontradas no domínio de clivagem RNase IIIb da
DICER1, codificado pelos exons 23-25. As mutações foram identificadas em quatro
regiões hot-spot (resíduos 1702, 1705, 1810 e 1813), que correspondem aos sítios de
ligação de metais. A maioria destas variações genéticas foram mutações missense
[Modificado de Heravi-Moussavi et al.120]

Estudos de clivagem de RNA demonstraram que a atividade da DICER1
contendo as mutações hot-spot D1709N, D1709E e E1705K estava reduzida, mas
não completamente abolida. A ação da DICER1 selvagem promoveu a formação de
dois produtos de miRNA, contendo 22 (ação do sítio RNase IIIb) e 18 nucleotídeos
(ação do sítio RNase IIIa). As proteínas mutantes levaram a uma clivagem anômala
dos miRNAs, com o produto de 22 nucleotídeos estando signifivativamente
reduzido120. Estes achados sugerem que mutações no domínio RNAse IIIb do gene
DICER1 ocasionam um processamento anormal dos miRNAs, podendo também
interferir no acoplamento do miRNA ao complexo RISC de degradação.
De forma interessante, a desregulação do processamento de miRNAs em
células cancerosas devido ao silenciamento da DICER1 propiciou a emergência de
células com fenótipo mais agressivo, acelerando a progressão tumoral158. A redução
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da expressão da DICER1 foi causada pela hiperexpressão do miR-103 e miR-107. A
hiperexpressão do miR-103 e miR-107 se correlacionou com prognóstico
desfavorável e metástase em pacientes com câncer de mama158.
Baseado em dados prévios demonstrando que a redução da expressão da
DICER1 se correlacionou com prognóstico desfavorável em câncer epitelial de
ovário127, mutações na DICER1 foram também investigadas em uma série de 266
tumores, incluindo câncer epitelial de ovário e endometrial. Apenas uma mutação
somática no sítio de ligação de metal da DICER1 (E1813G) foi identificada em um
caso de coriocarcinoma de ovário158. Adicionalmente, mutações no gene DICER1
não foram descritas no banco de dados 1000 Genomes Project Data ou no banco de
dados públicos do Cancer Genome Atlas Consortium. No banco de dados Catalogue
of Somatic Mutation in Cancer (COSMIC) somente quatro de 938 cânceres
apresentaram mutações somáticas da DICER1, localizadas fora dos domínios de
clivagem RNase IIIb ou IIIa159.
Melo et al.160 estudaram enzimas envolvidas no processamento de miRNAs em
linhagens celulares com instabilidade cromossômica. Os genes analisados incluíam
membros da família de endonucleases da RNase tipo III (DICER1 e DROSHA), de
proteínas ligadoras que tem ação catalítica (DGCR8, TRBP e PACT) e membros da
família Argonaute (AGO1, AGO2 e AGO4). Foram encontradas duas mutações
frameshift no gene TARBP2: uma deleção na repetição (C)5 do éxon 5 em linhagens
celulares de câncer coloretal (Co115) e uma inserção na repetição de (C)7 do éxon 5
em algumas linhagens celulares de câncer endometrial (SKUT-1B). A expressão da
proteína TRBP nessas linhagens estava reduzida, corroborando os achados anteriores.
As células deficientes em TRBP apresentaram uma diminuição de 90% de eficiência
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no processamento de miRNAs. Além disso, mutações inativadoras da TRBP, que é
essencial para a função da DICER1, promoveram um desregulação no processamento
de miRNAs em células tumorais levando à transformação celular160.
Os achados descritos em outros tipos de neoplasias sugerem uma associação
de mutações da DICER1 com tumores de origem embrionária ou primitiva. Levandose em consideração que os tumores do córtex da suprarrenal são esteroidogênicos a
semelhança dos tumores de Leydig, e que provavelmente possuem uma origem
embrionária no grupo pediátrico (12% dos casos são diagnosticados no primeiro ano
de vida ou período neonatal), investigamos alterações genéticas nas regiões hot spot
da DICER1 em tumores do córtex da suprarrenal de crianças e adultos. Além disso,
avaliamos a expressão gênica e proteica da DICER1 e o seu impacto na sobrevida
dos pacientes161.

2.2.7.1 Expressão gênica e proteica da DICER1
Nos tumores do córtex da suprarrenal em adultos, os níveis de expressão do
gene DICER1 foram significativamente maiores em carcinomas do que em adenomas
(p= 0,015). A hiperexpressão do gene DICER1 foi mais frequente em carcinomas
(60%) do que em adenomas (23%; X2= 7,64, p= 0,006). Em relação a expressão
proteica, uma expressão forte para a DICER1 foi encontrada em 32% dos adenomas
e em 51% dos carcinomas (X2= 4,8, p= 0,028) (Figura 22)161.
Quando analisamos somente os carcinomas do córtex da suprarrenal no grupo
de adultos (n= 79), a imunorreatividade fraca para DICER foi significativamente
mais frequente em carcinomas metastáticos em relação aos carcinomas não
metastáticos (66% vs 31%; X2= 9,3, p= 0,002). Além de mais agressivos, os
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carcinomas com uma expressão fraca para a DICER1 apresentaram uma mediana de
idade menor (35 vs 45 anos, p= 0,02), maior tamanho (12,3 vs 9 cm, p= 0,001),
estadio mais avançado (ENSAT 3 ou 4 em 55% vs 30%, p= 0,04) e maior escore de
Weiss (6 vs 4, p= 0,02) (Tabela 6)161.

Figura 22 - (A) Imunorreatividade forte (escore 6) para a DICER1 em um carcinoma de córtex
da suprarrenal virilizante diagnosticado em uma paciente de 59 anos com boa
evolução clínica após 97 meses de seguimento (400x). (B) Carcinoma de córtex da
suprarrenal metastático e produtor de inibina em um paciente de 30 anos com
imunorreatividade ausente (escore 0) para a DICER1 (400x)

Dentre os carcinomas de adultos, a expressão fraca para a DICER1 se
correlacionou com uma significativa redução da sobrevida global (p= 0,004). Em
relação à sobrevida livre de doença, pacientes com carcinomas mostrando expressão
fraca para a DICER1 também tiveram menor tempo de sobrevida livre de doença (p=
0,005) (Figuras 23 e 24; Tabela 7)161.
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Tabela 6 - Relação entre a expressão proteica da DICER1 e as características
clínicas e patológicas dos pacientes adultos com carcinoma do córtex
da suprarrenal (somente amostras de tumor derivadas de cirurgia
primária; n= 79)
Expressão
DICER1
fraca
40 (51%)

Expressão
DICER1
forte
39 (49%)

Escore, mediana

2,4

5,4

Idade, mediana (anos)

35

45

0,02

11 (28)

6 (15)

0,19

12,3

9,0

0,001

n (%)

Sexo [masculino, n (%)]
Tamanho tumoral, mediana (cm)
Estadiamento (ENSAT) [n (%)]

0,04

1-2

18 (45)

25 (68)

3-4

22 (55)

12 (32)

Status hormonal [n (%)]

0,76

Cushing

6 (16)

7 (19)

Não Cushing

31 (84)

30 (81)

6

4

Pacientes afetados

29 (72)

15 (38)

Pacientes não afetados

11 (28)

24 (62)

Escore Weiss, mediana

p

0,02

Metástase à distância ou recorrência local [n (%)]*
0,002

* Desenvolvimento de metástases à distância ou recorrência local durante o seguimento. Pacientes com metástase ao
diagnostico foram excluídos dessa análise, pois eles já são representados como estadiamento ENSAT 4.

Figura 23 - Impacto da expressão proteica da DICER1 na sobrevida global de pacientes adultos
com carcinoma do córtex de suprarrenal
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Figura 24 - Impacto da expressão proteica da DICER1 na sobrevida livre de doença de
pacientes adultos com carcinoma do córtex de suprarrenal

Na análise univariada de sobrevida global, o estadiamento avançado (p=
0,0001), escore de Weiss  6 (p= 0,001), Ki67  10% (p= 0,0001) e a expressão fraca
para a DICER1 (p= 0,006) foram preditores de evolução para óbito. Na análise
multivariada, somente o estadiamento avançado [RR 2,9; IC 1,3-6,8; p= 0,014] e o
Ki67  10% (RR 2,5; IC 1,2-5,2; p= 0,017) foram preditores de redução da
sobrevida global.
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Tabela 7 - Fatores prognósticos de sobrevida global e livre de doença em
adultos com carcinoma do córtex da suprarrenal (somente amostras
de tumor derivadas de cirurgia primária)
Análise univariada
Análise multivariada
Sobrevida global
RR
IC 95%
P
RR
IC 95%
P
Idade

0,99

0,98-1,0

0,87

Sexo masculino

0,85

0,36-2,0

0,71

Tamanho tumoral ≥ 8 cm

24,6

0,3-1778

0,14

Estadiamento (ENSAT 3/4)

4,8

2,3-9,9

0,0001

Síndrome de Cushing

1,0

0,4-2,4

0,99

Escore Weiss ≥ 6

4,2

1,9-9,2

Índice Ki67 ≥ 10 %

3,9

Expressão proteica fraca da DICER1

2,9

1,3-6,8

0,014

0,001

2,0

0,8-5,3

0,14

1,9-8,0

0,0001

2,5

1,2-5,2

0,017

2,8

1,3-8,0

0,006

1,7

0,8-3,3

0,14

RR

Sobrevida livre de doença
IC 95%
P
RR
IC 95%

Idade

1,0

0,98-1,0

0,75

Sexo masculino

1,5

0,7-3,3

0,36

Tamanho tumoral ≥ 8 cm

26

0,3-2169

0,15

Síndrome de Cushing

0,6

0,2-1,7

0,35

Escore Weiss ≥ 6

3,8

1,7-8,6

0,001

1,5

0,6-4,0

0,4

Índice Ki67 ≥ 10 %

6,3

2,8-14,3

0,0001

6,2

2,5-15,6

0,000
1

Expressão proteica fraca da DICER1

3,1

1,4-14,3

0,008

2,6

1,1-6,7

0,048

P

IC 95%: Intervalo de confiança 95%

A positividade para o Ki67 e o estadiamento ao diagnóstico são com certeza
os fatores prognósticos mais significativos na análise de sobrevida global, mas seria
necessário um número maior de desfechos para excluirmos a importância do escore
de Weiss  6 e da expressão proteica fraca para a DICER1 como fatores relevantes
para a redução da sobrevida global161.
Em relação à sobrevida livre de doença, escore de Weiss  6 (p= 0,001), Ki67
 10% (p= 0,0001) e expressão fraca para a DICER1 (p= 0,017) foram preditores de
recorrência. Na análise multivariada, Ki67  10% (RR 6,2; IC 2,5-15,6; p= 0,0001) e
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a expressão proteica fraca para DICER1 (RR 2,6; IC 1,1-6,7; p= 0,048)
permaneceram como marcadores significativo de recorrência161.
No grupo pediátrico, a expressão gênica e proteica da DICER1 não foi
diferente entre tumores clinicamente malignos e benignos, não tendo impacto na
sobrevida global e livre de doença.

2.2.7.2 Sequenciamento do gene DICER1
Não foi encontrada nenhuma variante genética nos sítios de ligação de metais
(E1705, D1709, E1810 e E1813) do domínio de clivagem RNase IIIb da DICER1,
codificado pelos éxons 24 e 25 em tumores do córtex da suprarrenal de 60 adultos
(30 adenomas e 30 carcinomas) e 23 crianças (18 tumores clinicamente benignos e
cinco tumores clinicamente malignos)161. Desta forma, a baixa expressão proteica da
DICER1 em carcinomas metastáticos de adultos não foi explicada pela presença de
mutações inativadoras no gene DICER1. Mutações na DICER1 fora da área de hotspot foram descritas somente em quatro de 938 cânceres no banco de dados
Catalogue of Somatic Mutation in Cancer (COSMIC)159. Em virtude deste fato,
decidimos não sequenciar todo a região codificadora da DICER1.
Em resumo, demonstramos que a expressão proteica da DICER1 foi
significativamente maior nos carcinomas em relação aos adenomas do córtex da
suprarrenal de adultos. No grupo de carcinomas de adultos, observamos uma
significativa redução da sobrevida global e sobrevida livre de doença em pacientes
com

tumores

apresentando

uma

expressão

proteica

fraca

da

DICER1.

Adicionalmente, a imunorreatividade fraca para DICER foi um preditor significativo
de recorrência tumoral na análise multivariada.
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Baseado nos nossos achados, podemos especular que o aumento da expressão
gênica e proteica da DICER1 em carcinomas do córtex da suprarrenal de adultos em
relação aos adenomas pode representar um mecanismo compensatório em
decorrência da desregulação de miRNAs nos tumores malignos. Contudo, durante a
progressão tumoral dos carcinomas, a perda da expressão proteica da DICER1 foi um
preditor molecular de recorrência local e/ou metástases. Embora este achado possa
parecer inicialmente contraditório, devemos enfatizar que o desenvolvimento dos
adenomas e a progressão dos carcinomas do córtex da suprarrenal não são eventos
contínuos162. A perda da expressão proteica da DICER1 em carcinomas agressivos
deve-se provavelmente a um mecanismo de regulação pós-transcricional da DICER1
através de miRNAs ou degradação induzida por ubiquitinação.
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2.3 Conclusões
a) O IGF2 é o transcrito mais expresso em carcinomas do córtex da
suprarrenal em relação aos adenomas de adultos, contudo não possui valor
prognóstico dentro do grupo de carcinomas.
b) No grupo pediátrico, a expressão gênica do IGF1R é um marcador
molecular de recorrência tumoral, o que torna este receptor um alvo terapêutico
potencial neste grupo etário.
c) O gene SF1 está frequentemente amplificado nos tumores do córtex da
suprarrenal pediátricos, o que leva ao aumento da sua expressão gênica e proteica.
d) Embora antagônicos nos tecidos esteroidogênicos, os genes DAX1 e SF1
agem sinergicamente nos tumores do córtex da suprarrenal de crianças e adultos.
e) Mutações da β-catenina ou o seu acúmulo nuclear anômalo estão associados
com redução da sobrevida global e livre de doença dos adultos com carcinoma do
córtex da suprarrenal.
f) O LIN28, uma importante proteína reguladora de RNAs, desempenha um
papel chave na progressão do câncer e metástase. A hiperexpressão do LIN28B em
tumores do córtex da suprarrenal pediátricos está significativamente associada a
menor sobrevida livre de doença.
g) Já nos adultos com carcinomas, a imunorreatividade fraca para o LIN28 é um
marcador independente de recorrência tumoral. Adicionalmente, a hiperexpressão do
mir-9, um miRNA conhecido por regular negativamente o LIN28, está fortemente
associada com redução da sobrevida global e livre de doença em adultos.
h) Nos carcinomas de adultos, a expressão proteica fraca da DICER1 está
significativamente associada com redução da sobrevida global e sobrevida livre de
doença, sendo um preditor significativo de recorrência tumoral.
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3.1 Introdução
O complexo de hiperpigmentação cutânea, mixomas, aumento da atividade de
glândulas endócrinas e schwanomas, também conhecido como complexo de Carney
(CNC), é uma neoplasia endócrina múltipla autossômica dominante, que foi descrita
inicialmente em 1985163-165. A associação de algumas manifestações do CNC tinham
sido descritas anteriormente como nevo, mixoma atrial e efélides (NAME) () e
lentiginose, mixoma atrial e nevo azul (LAMB)166,167. A maior parte desses casos
seria posteriormente caracterizada como CNC.
Em 2010, 353 pacientes com CNC pertencentes a 185 famílias tinham sido
descritos168,169. A maioria desses pacientes (68%) tinha história familial consistente
com CNC, enquanto 32% foram classificados como esporádicos. A mediana de idade
ao diagnóstico foi 20 anos, embora cinco pacientes tenham sido diagnosticados ao
nascimento165,170.
O diagnóstico definitivo é confirmado na presença de duas ou mais
manifestações maiores (Quadro 1)169,171. O diagnóstico pode ainda ser feito na
presença de um critério maior e um parente de primeiro grau afetado ou após o
diagnóstico molecular, caracterizado por uma mutação inativadora no gene
PRKAR1A, que codifica a subunidade regulatória 1α da proteína quinase A (PKA)172.
A hiperpigmentação cutânea é a manifestação clínica mais frequente (80%) do
CNC. A lentiginose, os mixomas cutâneos e de mucosa e os nevos azuis constituem
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manifestações maiores do CNC171,173. A lentiginose, lesões hipermelanocíticas que
acometem região periórbitaria, labial e de mucosas (conjuntiva, cavidade oral e vagina),
surgem habitualmente no período peripuberal164.

Quadro 2 - Critérios diagnósticos para o complexo de Carney
Critérios
1 - Pigmentação cutânea com distribuição típica (lábios, conjuntiva, mucosa vaginal e peniana)
2 - Mixomas (cutâneo e mucosa)a
3 - Mixoma cardíacoa
4 - Mixomatose mamáriaa ou imagem na RM sugestiva do diagnóstico
5 - Hiperplasia micronodular primária pigmentosa do córtex da suprarrenal (PPNAD)a
6 - Acromegalia – adenoma produtor de GHa
7 - Tumor de células de Sertoli calcificadoa ou microcalcificações ao US testicular
8 - Neoplasia de tireoidea ou múltiplos nódulos hipoecóicos ao US de tireoide
9 - Schwannoma melanóticoa
10 - Nevos azuis múltiplos
11 - Adenoma mamário ductal (múltiplo)a
12 - Osteocondromixomaa
a

com confirmação histológica; RM, ressonância magnética

Os mixomas cardíacos ocorrem em 32% dos pacientes168. A mediana de idade
ao diagnóstico é 50 anos, variando de três a 67 anos. Os mixomas cardíacos são
frequentemente multicêntricos e podem acometer todas as cavidades cardíacas. Os
locais de acometimento dos mixomas cutâneos são sobrancelhas, canal auditivo
externo e mamilos. Os mixomas cutâneos e de mama ocorrem em 20% do total de
pacientes e em 20% das mulheres, respectivamente168,169,174.
A hiperplasia micronodular primária pigmentosa do córtex da suprarrenal
(PPNAD) é manifestação tumoral mais frequente do CNC, acometendo 60% dos
pacientes168. A PPNAD é a única manifestação da doença em 12% dos indivíduos
com CNC. A mediana de idade ao diagnóstico é 34 anos, sendo mais frequente em
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mulheres (2,4:1). A PPNAD tem uma distribuição bimodal, o primeiro pico
ocorrendo aos dois e três anos e o segundo pico nas segunda e terceira décadas de
vida. Os pacientes com PPNAD apresentam um aumento paradoxal da secreção de
cortisol após o teste de supressão com dexametasona (0,5 mg a cada seis horas) por
48 horas (teste de Liddle). A hipótese é que essa resposta paradoxal seja mediada
pela ação da dexametasona em aumentar a atividade das subunidades catalíticas da
PKA175.

Figura 25 - (A) Estigmas de síndrome de Cushing em um paciente de 18 anos com complexo de
Carney e hiperplasia pigmentosa primária das suprarrenais (PPNAD). (B)
Ressonância magnética das suprarrenais mostrando espessamento e micronódulos
bilaterais. (C) Macroscopia após adrenalectomia bilateral demonstrando os
micronódulos hiperpigmentados característicos da PPNAD. (D) Coloração FontanaMasson evidenciando o acúmulo de lipofuscina

O que chama atenção para o diagnóstico da PPNAD é a associação de
síndrome de Cushing ACTH-independente em um indivíduo jovem com TC ou RM
das suprarrenais normais ou demonstrando somente micronódulos bilaterais. O
diagnóstico da PPNAD é feito através da visualização dos nódulos hiperpigmentados
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na macroscopia e do acúmulo de lipofuscina na microscopia (Figura 25). Como o
acometimento das suprarrenais é bilateral, o tratamento para a síndrome de Cushing
causada pela PPNAD é adrenalectomia bilateral176.
Adenomas de hipófise produtores de GH acometem 12% dos pacientes.
Embora acromegalia não seja frequente, elevações assintomáticas de IGF1 ocorrem
em até 75% dos casos177,178. Tumores tireoidianos são diagnosticados em 25% dos
pacientes. A grande maioria desses nódulos constituem lesões foliculares
benignas168. Tumores de células de Sertoli calcificados são diagnosticados em 40%
dos homens com CNC. Esses tumores são caracterizados por microcalcificações
testiculares e são assintomáticos na maioria dos pacientes. De forma mais rara, os
tumores de células de Sertoli calcificados podem produzir estrógeno e causar
ginecomastia179.
O schwannoma melanótico é encontrado em 8% dos casos e acomete
principalmente o trato gastrointestinal e a cadeia simpática paravertebral. Ao
contrário dos schwannomas na Neurofibromatose, os schwannomas no CNC são
hiperpigmentados e frequentemente multicêntricos180.

3.2 Genética do Complexo de Carney
Estudos de ligação identificaram dois diferentes loci associados ao CNC, um
no cromossomo 2p16 e outro no cromossomo 17q22-24181,182. Mutações inativadoras
do gene PRKAR1A em heterozigose foram identificadas no casos associados ao
cromossomo 17172,183. Contudo, os casos associados ao cromossomo 2 permanecem
sem etiologia genética definida. Mais de 100 variantes patogênicas da PRKAR1A
foram identificadas até o momento168,172,184. A PKA dependente da adenosina
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monofosfato cíclico (AMPc) é a principal mediadora dos efeitos do AMPc em
eucariotos. No seu estado inativo, a holoenzima PKA é um tetrâmero constituído de
duas subunidades regulatórias e duas subunidades catalíticas185,186 (Figura 26).
Quando as concentrações intracelulares de AMPc se elevam, duas moléculas de
AMPc ligam-se às subunidades regulatórias, o que leva à dissociação do
tetrâmero186. A principal função das subunidades regulatórias é inibir a atividade
enzimática das subunidades catalíticas. As subunidades catalíticas livres podem
fosforilar a proteína ligadora do elemento responsivo ao AMPc, resultando na
ativação transcricional do genes contendo elementos responsivos ao AMPc187.
Mutações inativadoras da PRKAR1A foram identificadas em 73% dos
pacientes com CNC e apresentam uma penetrância de 98%168. As mutações da
PRKAR1A foram identificadas ao longo de todo o gene e a maioria delas é única. Até
o momento, somente três mutações (c.82C>T, c.491_492delTG and c.709-7del6)
foram identificadas em mais de três famílias172,184,188. A maior parte das mutações
são non-sense ou frameshift e acarretam a parada prematura do código de leitura,
gerando RNAm instáveis que são rapidamente degradados184. Desta forma, o efeito
das mutações é a haploinsuficiência da subunidade R1 da PKA, em virtude da
ausência da proteína mutante e consequente redução de 50% dos níveis proteicos
normais184,189.
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Figura 26 - Via de sinalização do AMPc/PKA. A ativação dos receptores com sete domínios
transmembrana acoplados a proteína Gsα pelos seus ligantes promovem a
fosforilação da subunidade α estimulatória da proteína G, que se dissocia das
subunidades β e γ. A subunidade α livre vai ativar a adenilatociclase, que cataliza a
transformação do ATP em AMPc. O AMPc gerado vai se ligar a cada uma das
subunidades regulatórias 1α da PKA e promover a dissociação do tetrâmero que
compõe a PKA (duas subunidades regulatórias e duas subunidades catalíticas). As
subunidades catalíticas livres podem fosforilar a proteína ligadora do elemento
responsivo ao AMPc (CREB) que vai se associar ao seu cofator, a proteína ligadora
do CREB (CBP). O complexo CREB/CBP vai se ligar aos CREs, que são sequências
de DNA responsivas ao AMPc

A perda do alelo normal é de maneira geral uma condição para que mutações
em genes supressores tumorais possam deflagrar a tumorigênese. Embora a perda de
heterozigose não tenha sido demonstrada de maneira consistente nos tumores de
pacientes com CNC, o PRKAR1A era considerado um potencial gene supressor
tumoral. A ausência de perda de heterozigose era justificada como uma possível
contaminação com tecido normal adjacente, já que os estudos não empregaram
técnicas de microdissecção190. Para esclarecer essa questão, estudamos a perda de
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heterozigose da PRKAR1A em tecido de PPNAD microdissecado a laser de um
paciente com CNC portador da mutação p.Y21X da PRKAR1A191. Tanto a mutação
p.Y21X como um marcador intragênico para a PRKAR1A foram identificados em
heterozigose em células de PPNAD isoladas por microdissecção a laser (Figura 27).
Concluímos então que não houve a perda de heterozigose e que a haploinsuficiência
da subunidade R1 da PKA foi suficiente para induzir a ativação da via
AMPc/PKA191.

Figura 27 - (A) Corte transversal de um micronódulo de PPNAD onde foi realizada a captura
tecidual por microdissecção a laser. (B) Áreas microdissecadas coradas com azul de
toluidina. (C-D) O marcador intragênico (CA)n e a mutação p.Y21X do PRKAR1A
em heterozigose em leucócitos de sangue periférico (C) e no tecido de PPNAD
microdissecado (D)
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3.3 Hiperplasia Micronodular Primária do Córtex das Suprarrenais Não
Associada ao CNC
A maioria dos casos de PPNAD, herdados ou esporádicos, são associados ao
CNC192. Mutações inativadoras da fosfodiesterase 11 (PDE11A) foram identificadas
em 10 famílias com síndrome de Cushing e PPNAD isolada sem mutações no gene
PRKAR1A. A glândula suprarrenal desses indivíduos tinha tamanho normal e
múltiplos nódulos marrons circundados por uma área de córtex com aparência
normal. Embora a pigmentação não tenha sido identificada por microscopia óptica, a
microscopia eletrônica mostrou grânulos de lipofuscina e hiperplasia cortical. Em
outras palavras, as alterações microscópicas são indistinguíveis daquelas encontradas
na PPNAD associada ao CNC193. As fosfodiesterases inativam tanto AMPc como a
guanosina monofosfato cíclico (GMPc). A perda da função dessa fosfodiesterase,
que é altamente expressa no córtex da suprarrenal, leva a um aumento das
concentrações intracelulares de AMPc e consequente ativação da PKA. Cinco
mutações na PDE11A foram identificadas até o momento em indivíduos com
PPNAD isolada: três delas resultaram em parada prematura do código de leitura e
duas outras consistiam em substituições missense no domínio catalítico da proteína,
afetando significativamente a abilidade da PDE11A em degradar o AMPc in
vitro193,194. Os níveis de AMPc e GMPc em tecido do córtex da suprarrenal de
indivíduos com mutações inativadoras da PDE11A estavam significativamente
elevados195.
O gene que codifica a fosfodiesterase 8B (PDE8B), outra fosfodiesterase
expressa no córtex da suprarrenal, foi também associado à hiperplasia micronodular
primária do córtex da suprarrenal com ou sem pigmento196. Uma mutação missense
(c.914A>T, p.H305P) no gene PDE8B foi identificada em uma criança com síndrome de
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Cushing ACTH-independente. A paciente herdou a mutação do seu pai, que apresentava
um fenótipo mais leve da síndrome de Cushing. Estudos funcionais demonstraram uma
inabilidade da PDE8B mutante em degradar o AMPc196. Além da associação com
hiperplasia micronodular, duas variantes genéticas germinativas em heterozigose da
PDE8B (c.1171C>A/p.H391A e c.1979C>T/p.P660L) foram identificadas em
indivíduos com tumor do córtex da suprarrenal. As variantes p.H391A e p.P660L
demonstraram ser potencialmente patogênicas em estudos funcionais ao aumentar os
níveis intracelulares de AMPc. Esses dados indicam que variantes da PDE8B podem
aumentar a predisposição aos tumores do córtex da suprarrenal197.

3.4 Como a Ativação da Via PKA/AMPc Induz Tumorigênese em Humanos e
Modelos Experimentais?
Com

a

finalidade

de

caracterizar

a

tumorigênese

associada

à

haploinsuficiência da PRKAR1A, foi criado um modelo de camundongo Prkar1a+/através da inativação do alelo floxed198. A haploinsuficiência em camundongos
promoveu o desenvolvimento de tumores em tecidos responsíveis ao AMPc, como
osso, tireoide e células de schwann. Camundongos Prkar1a+/- desenvolveram
schwannomas não pigmentados e fibrodisplasia óssea aos seis meses de idade.
Neoplasias benignas e malignas da tireoide foram identificadas em 10% dos
animais198. Embora o espectro de tumores tenha sido semelhante ao encontrado em
pacientes com CNC, os camundongos Prkar1a+/- não apresentaram os tumores mais
frequentes no CNC, como mixomas cutâneos e cardíacos e adenomas de hipófise198.
Outro modelo animal knockout para a Prkar1a ocasionou uma redução de
70% na expressão da Prkar1a com um aumento mais significativo nas concentrações
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intracelulares do AMPc, o que gerou um fenótipo mais agressivo e uma redução na
sobrevida

global

dos

camundongos199,200.

Nesse

modelo

transgênico,

os

camundongos carreavam um gene antisense para o exon 2 da Prkar1a (X2AS) sob o
controle de um elemento responsivo a tetraciclina. Os camundongos Prkar1a+/carreando um gene antisense X2AS desenvolveram adenomas e hiperplasia folicular
da tireoide, hiperplasia do córtex da suprarrenal e características da síndrome de
Cushing, como ganho de peso e adiposidade visceral200. Em conclusão, a redução da
atividade da Prkar1a maior que a haploinsuficiência pode produzir um fenótipo mais
próximo ao CNC em camundongos. Corroborando esses achados, um modelo
knockout da Prkar1a específico para o córtex da suprarrenal induziu a hiperatividade
hormonal e a hiperplasia bilateral do córtex da suprarrenal, ambos observados na
PPNAD201.
A desregulação das ciclinas e E2F1 são eventos importantes no processo de
imortalização de fibroblastos embrionários de camundongos Prkar1a-/- e de células
humanas de PPNAD com mutação da PRKAR1A202,203. A ciclina D1 pode fosforilar
diretamente a PKA e aumentar a proliferação celular204. Em células humanas de
PPNAD com mutação inativadora da PRKAR1A, o tratamento com RNA de
interferência para o E2F1 reduziu a proliferação celular e estimulou apoptose203.
Esses estudos mostraram que a ciclina D1 e o E2F1 são mediadores importantes da
via AMPc/PKA.
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3.4.1 A haploinsuficiência da Prkar1a como um potencializador inespecífico da
tumorigênese
Em virtude do papel do p53 (produto do gene Trp53) e retinoblastoma (Rb,
produto do gene Rb1) em regular o ciclo celular e da associação do Rb com E2F1,
decidimos investigar se a haploinsuficiência da Prkar1a poderia potencializar a
propensão à tumorigênese em camundongos knockout heterozigotos para Trp53 e
Rb1205. Camundongos Trp53+/- desenvolvem tumores ósseos e o tecido ósseo é
frequentemente afetado pela haploinsuficiência da Prkar1a198. Já camundongos
Rb1+/- desenvolvem adenomas de lobo intermediário da hipófise e hiperplasia de
células C ou adenocarcinomas de células C206.
Tanto p53 com o Rb1 promovem a parada do ciclo celular em G1. A proteína
Rb1 age inativando os fatores de transcrição da família E2F e previne a entrada da
célula na fase S do ciclo celular207, enquanto o p53 ativa a proteína p21, que
diretamente inibe as ciclinas dependentes de quinases (CDKs) na fase G 1 do ciclo
celular208,209. Cruzamentos entre os camundongos Trp53+/- e Prkar1a+/- da raça
C57BL/6J foram realizados a fim de gerar camundongos duplamente heterozigotos
Prkar1a+/-Trp53+/-. Os camundongos Prkar1a+/-Trp53+/- tiveram uma redução
significativa da sobrevida global quando comparados aos camundongos Trp53+/- e
Prkar1a+/- (p<0,0001)205 (Figura 28A). Aos doze meses de idade, camundongos
duplamente heterozigotos Prkar1a+/-Trp53+/- desenvolveram mais sarcomas (n= 30)
que camundongos Trp53+/- (n=14) (Figura 29A). Quatro tumores de tireoide (três
adenomas foliculares e um carcinoma medular de tireoide) foram diagnosticados nos
camundongos Prkar1a+/-Trp53+/-205.
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Figura 28 - (A) Camundongos Prkar1a+/-Trp53+/- tiveram uma redução significativa da sobrevida
global quando comparados aos camundongos Trp53+/- e Prkar1a+/- (p<0.0001). (B)
Camundongos Rb1+/-Prkar1a+/- tiveram uma diminuição significativa na sobrevida
global quando comparados aos camundongos Rb1+/- e Prkar1a+/- (p= 0,01)

Consistente com dados previamente publicados, camundongos Prkar1a+/- não
desenvolveram tumores hipofisários198,210,211. Já camundongos Rb1+/- desenvolveram
tumores de hipófise e tireoide, como descrito anteriormente206. Os camundongos
Rb1+/-Prkar1a+/- tiveram uma diminuição significativa na sobrevida global quando
comparados aos camundongos Rb1+/- e Prkar1a+/- (p= 0,01) (Figura 28B). Além
disso, os camundongos Prkar1a+/-Rb1+/- apresentaram um maior número de tumores
hipofisários e carcinomas medulares de tireoide que camundongos Rb1+/-205 (Figura
29B e C).

Hiperplasia Micronodular Primária - 79

Figura 29 - (A) Macroscopia e microscopia (H&E, 20x) de osteosarcoma de membro inferior e
crânio de um camundongo Prkar1a+/-Trp53+/-. (B) Tumores hipofisários foram
maiores e mais frequentes em camundongos Prkar1a+/-Rb1+/- quando comparados aos
tumores de camundongos Rb1+/-. Um adenoma único (seta) no córtex da suprarrenal
de um camundongo Prkar1a+/-Rb1+/- (H&E, 20x). (C) Tumores de tireoide foram
maiores e mais frequentemente bilaterais em camundongos Prkar1a+/-Rb1+/- quando
comparados aos tumores dos camundongos Rb1+/-. Os tumores de tireoide foram
positivos para calcitonina nos animais Prkar1a+/-Rb1+/-

As vias de sinalização do ciclo celular, apoptose e mTOR estavam mais
expressas em sarcomas de camundongos Prkar1a+/-Trp53+/- quando comparadas aos
sarcomas de camundongos Trp53+/- (p < 0,05). Tumores hipofisários e tireoidianos
de camundongos Prkar1a+/-Rb1+/- mostraram ativação da via de sinalização Wnt,
ciclo celular e apoptose em comparação aos tumores de animais Rb1+/- (p < 0,05)205.
Em resumo, a haploinsuficiência da Prkar1a parece ter uma ação sinérgica e
não aditiva quando combinada aos defeitos Trp53+/- e Rb1+/-. Concluímos que a
haploinsuficiência da Prkar1a pode agir como um sinal inespecífico para
potencializar outros defeitos moleculares na indução de tumores. A desregulação de
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proteínas do ciclo celular, como ciclina D1 e E2F1, e da via de sinalização Wnt são
essenciais para mediar os efeitos da ativação da via AMPc/PKA205.

3.4.2 Efeito da desregulação da via AMPc/PKA no osso
Pacientes com CNC desenvolvem osteocondromixoma, um tumor congênito
caracterizado por uma matriz contendo tecido mixomatoso, cartilaginoso, ósseo e
fibroso212. Osteocondromixomas humanos usualmente erodem o osso, infiltrando o
tecido fibroso adjacente212. Os camundongos Prkar1a+/- desenvolvem lesões ósseas a
partir dos osteoblastos, que são células sensíveis ao AMPc. Osteomixomas de cauda
vertebral foram observados em 80% dos camundongos Prkar1a+/- aos 12 meses de
idade198,213.
A desregulação das subunidades catalíticas é o mecanismo mais importante
para o aumento da atividade da PKA em células haploinsuficientes para a subunidade
R1214. Estudos prévios do laboratório do Dr. Stratakis no National Institutes of
Health mostraram que a haploinsuficiência para a subunidade catalítica C
(Prkaca+/-) impede o desenvolvimento de tumores de tireoide e schwannomas em
camundongos

Prkar1a+/-215.

Contudo,

camundongos

Prkar1a+/-Prkaca+/-

desenvolvem mais tumores ósseos, com apresentação mais precoce e mais agressiva,
ocasionalmente infiltrando periósteo215. Osteocondromixomas, histologicamente
similares aos associados com CNC, foram encontrados em 13% dos camundongos
duplamente heterozigotos Prkar1a+/-Prkaca+/-. Adicionalmente, osteocondrodisplasia
e/ou osteocondromixomas foram encontrados em até 33% dos ossos longos e na
maioria dos corpos vertebrais (até 23% da coluna espinhal e em 100% da cauda
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vertebral) dos camundongos Prkar1a+/-Prkaca+/-215. A principal hipótese para a
maior incidência de tumores ósseos nos camundongos Prkar1a+/-Prkaca+/- é o
aumento compensatório das subunidades catalíticas Cβ e Cγ. Essa nova composição
do tetrâmero PKA ativou a via da caspase-1/interleucina 1b (IL1b), etapa importante
para contribuir para a formação dos tumores ósseos (Figura 30)216.
Tumores de camundongos Prkar1a+/-Prkaca+/- expressaram marcadores de
osteogênese precoce e de células estromais ósseas, além de apresentar maiores níveis
de AMPc e uma maior atividade da PKA215. Adicionalmente, o aumento da atividade
da PKA promoveu a ativação da via não-dependente de inflamação da caspase-1
através da hiperexpressão do protooncogene Ets1 (Figura 30)216. O aumento da
atividade da caspase-1 promove o aumento da IL1b e da prostaglandina E2. A
prostaglandina E2 por sua vez aumenta os níveis de AMPc e da atividade da PKA,
com consequente ativação da via Wnt216. Em resumo, o aumento da atividade da
PKA tem um papel essencial na formação dos tumores ósseos.
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Figura 30 - (A) Expressão proteica da caspase-1 em tumores ósseos de camundongos Prkar1a+/Prkaca+/- foi maior quando comparado as lesões ósseas de camundongos Prkar1a+/(10x and 20x). (B) Células de tumores ósseos Prkar1a+/-Prkaca+/- dentro da medula
óssea mostrando uma hiperexpressão da IL1b. IL1b, interleucina 1b
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3.5 Conclusões
a) Mutações inativadoras da PRKAR1A foram identificadas em 73% dos
pacientes com CNC e apresentam uma penetrância de 98%.
b) A perda de heterozigose da PRKAR1A não foi detectada em tecido de
PPNAD microdissecado, demonstrando que a haploinsuficiência da subunidade R1
da PKA é suficiente para induzir a ativação da via AMPc/PKA.
c) A haploinsuficiência da Prkar1a parece ter uma ação sinérgica quando
combinada aos defeitos Trp53+/- e Rb1+/-. A haploinsuficiência da Prkar1a age como
um sinal inespecífico para potencializar outros defeitos moleculares na indução de
tumores.
d) A desregulação de proteínas do ciclo celular, como ciclina D1 e E2F1, e da
via de sinalização Wnt são essenciais para mediar os efeitos da ativação da via
AMPc/PKA.
e) O aumento da atividade da PKA tem um papel essencial na formação dos
tumores ósseos associados ao CNC.
f) O aumento da atividade da PKA promove a ativação da via não-dependente
de inflamação da caspase-1 através do protooncogene Ets1.
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4.1 Introdução
A hiperplasia macronodular primária do córtex da suprarrenal (PMAH) é uma
causa rara de síndrome de Cushing endógena, correspondendo a menos de 2% de
todas as causas217. A PMAH foi ao longo dos últimos anos denominada de
hiperplasia macronodular da suprarrenal ACTH-independente (AIMAH), entretanto,
novas evidências de uma produção ectópica de ACTH em aglomerados de células
esteroidogênicas dos macronódulos da suprarrenal e a apresentação unilateral da
doença em mais de 38% dos casos, sugerem que a denominação hiperplasia
macronodular primária do córtex da suprarrenal seja mais adequada para designar
todas as formas de apresentação dessa doença218.
A PMAH foi inicialmente descrita em 1964 por Kirschner et al.219, sendo
caracteriza pela presença de macronódulos funcionantes do córtex da suprarrenal
geralmente bilaterais e por uma produção variável de cortisol independente do
estímulo do ACTH hipofisário. A apresentação clínica pode variar desde
hipercortisolismo subclínico até um quadro clássico de síndrome de Cushing219.
A PMAH pode apresentar-se sob a forma esporádica ou herdada com padrão
de herança autossômico dominante e penetrância incompleta

220,221

. A forma

esporádica parece ser a mais frequente, no entanto não é realizada com frequência
uma avaliação sistemática dos familiares dos casos índices a fim de excluir as formas
familiais 220,221.
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A PMAH é uma doença benigna, não havendo até hoje nenhum relato de
transformação maligna das lesões nodulares da suprarrenal222,223. À macroscopia,
geralmente observa-se o aumento do tamanho das glândulas suprarrenais com a
presença de múltiplos nódulos de coloração amarelada na superfície glandular. O
exame microscópico mostra uma monotonia típica com a presença de múltiplos
nódulos de aspecto homogêneo, constituídos predominantemente por dois grupos
celulares distintos: um formado por células grandes de citoplasma claro (ricas em
lipídios) e outro constituído por células de citoplasma compacto (pobres em lipídios),
dispostas em estruturas semelhantes a ilhas224.
A PMAH ocorre com igual prevalência em ambos os gêneros, tornando-se
clinicamente manifesta por volta da quinta e sexta décadas de vida. A síndrome de
Cushing subclínica é a manifestação clínica mais frequente223. Os sinais e sintomas
decorrentes do hipercortisolismo são discretos na maioria dos pacientes com a
doença. As principais comorbidades foram relacionadas à síndrome metabólica
(hipertensão, diabetes, dislipidemia e obesidade visceral)223. A evolução clínica da
PMAH é insidiosa e não se sabe até o momento a percentagem dos indivíduos que
evoluirão com síndrome de Cushing. De forma interessante, meningiomas
intracranianos múltiplos foram diagnosticados em 43% dos pacientes com PMAH
acompanhados no nosso Serviço, o que sugere a hipótese de uma predisposição
genética para a maior incidência de meningiomas na PMAH.
Na experiência do nosso Serviço, o teste de supressão com 1 mg de
dexametasona é o exame laboratorial de escolha para o diagnóstico precoce do
hipercortisolimso na PMAH, apresentando uma sensibilidade e especificidade de
90% e 87,3%, respectivamente. Tanto o cortisol salivar à meia-noite quanto o
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cortisol urinário de 24 horas demonstram uma baixa sensibilidade na fase inicial da
PMAH, com uma sensibilidade de 26,7% e 14,3%, respectivamente.
Em situações normais, o ACTH hipofisário é o principal regulador da síntese de
cortisol e dos andrógenos do córtex da suprarrenal. O ACTH se liga ao receptor MC2R,
um receptor acoplado a proteína G do tipo 7 domínios transmembrana. Foi demonstrado
que os nódulos da PMAH expressam de forma aberrante outros receptores acoplado a
proteína G do tipo 7 domínios transmembrana, como o receptor do polipeptídeo
inibitório gástrico (GIPR), receptores tipo 4 e 7 da serotonina (HTR4 e 7), receptores
beta-adrenérgicos,

receptor

do

LH/CGH

(LHCGR)

e

receptor

1A

da

argininavasopressina (AVPR1A). A hipótese era que a síntese de cortisol na PMAH
ocorreria independente do estímulo do ACTH hipofisário e seria regulada pelos ligantes
dos receptores listados acima225,226. Atualmente, considera-se que a expressão desses
receptores possa ser um evento secundário ou um epifenômeno, resultante da
proliferação e desdiferenciação celular222.
Até recentemente, recomendava-se que após o diagnóstico clínico-radiológico
da PMAH, o paciente deveria ser submetido a um protocolo de testes in vivo para a
pesquisa de receptores hormonais aberrantes, a fim de se definir a estratégia
terapêutica223. O protocolo dos testes in vivo para a pesquisa de receptores hormonais
aberrantes apresenta um alto custo em decorrência da necessidade de internação do
paciente e coletas hormonais seriadas durante dois dias, além de apresentar uma
baixa reprodutibilidade quando repetido no mesmo paciente. Adicionalmente, como
os relatos de controle do hipercortisolismo com a utilização dos antagonistas dos
receptores aberrantes são raros, consideramos a realização desses testes de pouca
utilidade clínica227,228.
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Diferentemente dos adenomas do córtex da suprarrenal, os nódulos da PMAH
apresentam uma atenuação usualmente superior a 20UH. Na fase ponderada em T1
da RM, os nódulos da PMAH apresentam hiposinal em relação ao fígado. Já nas
sequências ponderadas em T2, os nódulos da PMAH apresentam hipersinal em
relação ao fígado. O PET-CT com

18

F-FDG evidenciou que a PMAH, apesar de ser

uma doença benigna, apresenta uma captação aumentada de 18F-FDG (SUVmax > 8)
como nas doenças malignas primarias ou metastáticas da suprarrenal229.
O tratamento para a PMAH associada à síndrome de Cushing manifesta é a
adrenalectomia bilateral223. A adrenalectomia unilateral da maior glândula
hiperplasiada tem sido proposta como uma forma de evitar a insuficiência de
suprarrenal, sobretudo quando as manifestações clínicas da síndrome de Cushing são
leves. No entanto, os pacientes submetidos a adrenalectomia unilateral devem ser
seguidos de forma rigorosa em virtude da possibilidade de recidiva do
hipercortisolismo230.

4.2 Aspectos Moleculares da Hiperplasia Macronodular Primária do Córtex da
Suprarrenal
A maioria das lesões proliferativas benignas do córtex da suprarrenal levando
à síndrome de Cushing estão associadas a alterações na via de sinalização do
AMPc/PKA231-233. Mutações somáticas no gene GNAS, que codifica a subunidade 
estimulatória da proteína G, foram descritas em poucos casos de PMAH não
associados a síndrome de McCune-Albright233,234. Embora a maioria dos casos de
PMAH não apresente mutações somáticas na GNAS, anormalidades da via
AMPc/PKA, como aumento dos níveis teciduais de AMPc, redução da atividade total
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das fosfodiesterases e aumento da atividade da PKA, foram demonstradas nos
macronódulos de indivíduos com PMAH232. Portanto, alterações da via AMPc/PKA
têm um papel chave na patogênese das lesões benignas do córtex da suprarrenal
associadas com hipercortisolismo.

4.2.1 Expressão gênica global da hiperplasia macronodular primária do córtex
da suprarrenal associada a mutações somáticas da GNAS
Recentemente, avaliamos o perfil de expressão gênica global da PMAH
associada à mutação p.R201H da GNAS e da PPNAD associada a mutação da
PRKAR1A, ambas lesões proliferativas do córtex da suprarrenal associadas a ativação
da via AMPc/PKA 235. A expressão gênica foi analisada pela técnica de microarray.
A análise de enriquecimento das vias de sinalização revelou que as vias do
p53 e da MAPK estavam significativamente enriquecidas nas lesões nodulares da
PPNAD e da PMAH associada a mutação da GNAS em relação as suprarrenais
normais. Quando comparamos a PMAH associada à mutação da GNAS com a
PPNAD com mutação da PRKAR1A, evidenciamos uma hiperexpressão das vias
“interação matriz extracelular-receptor” e “adesão focal” (enriquecimento 3,5, p <
0,0001 e 2,2, p < 0,002, respectivamente) (Figura 31A)235. Os genes hiperexpressos
na PMAH associada a mutação da GNAS em relação a PPNAD com mutação da
PRKAR1A foram: NFKB1 (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer
in B-cells 1; razão (log10) 4,2, p= 0,004), ELK1 (membro da família de oncogene
ETS; 3,0, p= 0,03), LPAR1 (receptor do ácido lisofosfatídico 1; 12,6, p= 0,04),
RAF1 (oncogene homólogo da leucemia viral murina v-raf-1, 5,3, p= 0,04),
TNFRSF1A (membro 1A da superfamília de receptores do fator de necrose tumoral;
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4,8, p= 0,05). Os resultados do microarray foram validados por reação em cadeia de
polimerase (PCR) quantitativa em tempo real e por Western blot. Os níveis de
RNAm do NFKB e do NFKBIA foram maiores na PMAH associada a mutação da
GNAS em relação a PPNAD com mutação da PRKAR1A (p < 0,05) (Figura 31B-D).
EPAC-2 (gene que codifica a proteína de troca 2 diretamente ativada por AMPc) e
RAB13 (gene membro da família de oncogene RAS), que são ativados por
mecanismos dependentes de AMPc mas independentes da PKA, foram
hiperexpressos na lesões proliferativas da PMAH associada a mutação da GNAS, mas
não na PPNAD com mutação da PRKAR1A (Figura 31B e C)235.
Após exposição ao AMPc, a atividade da PKA foi similar na PPNAD
associada a mutação da PRKAR1A e na PMAH com mutação da GNAS (35,05  4,75
vs. 39,06  2,76 cpm/mg proteína) (Figura 32A). A análise da expressão gênica de 84
genes da via de sinalização Wnt mostrou que os genes CCND1, CTNNB1, LEF1,
LRP5, WISP1 e WNT3 estavam hiperexpressos na PPNAD (Figura 32B). Uma
expressão proteica nuclear e citoplasmática forte para a ß-catenina foi evidenciada
tanto na PPNAD associada à mutação da PRKAR1A como na PMAH com mutação
da GNAS (Figura 32C e D)235.
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Figura 31 - (A) Análise funcional do transcriptoma global da PPNAD e da PMAH com mutação
da GNAS. A análise funcional do transcriptoma foi realizada através do software
online
DAVID
Bioinformatics
Resources
2008,
NIAID/NIH
(http://david.abcc.ncifcrf.gov/home.jsp). (B) Expressão do NFKB1, RAB13 e EPAC2
na PMAH associada a mutação da GNAS em relação a PPNAD com mutação da
PRKAR1A por PCR quantitativa em tempo real. (C) Expressão proteica da NFKB1,
IKBα e RAB13 por Western blot. (D) Imunorreatividade para o NFKB1 e IKBα foi
mais forte na PMAH associada a mutação da GNAS em relação a PPNAD com
mutação da PRKAR1A. PPNAD, hiperplasia micronodular primária pigmentosa do
córtex da suprarrenal; PMAH, hiperplasia macronodular primária do córtex da
suprarrenal; NFKB1, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in Bcells 1; IKBα, inibidor α do NFKB1; RAB13, gene membro da família de oncogene
RAS; EPAC2, gene da proteína de troca 2 diretamente ativada por AMPc; BMP4,
gene da proteína morfogenética óssea 4
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Figura 32 - (A) Após exposição ao AMPc, a atividade da PKA foi similar na PPNAD associada a
mutação da PRKAR1A e na PMAH com mutação da GNAS. (B) A análise da
expressão gênica de 84 genes da via de sinalização Wnt mostrou que os genes
CCND1, CTNNB1, LEF1, LRP5, WISP1 e WNT3 estavam hiperexpressos na PPNAD
associada a mutação da PRKAR1A. (C e D) Uma expressão proteica nuclear e
citoplasmática forte da ß-catenina foi evidenciada tanto na PPNAD associada a
mutação da PRKAR1A como na PMAH com mutação da GNAS. PPNAD, hiperplasia
micronodular primária pigmentosa do córtex da suprarrenal; PMAH, hiperplasia
macronodular primária do córtex da suprarrenal; CCND1, gene da ciclina D1;
CTNNB1, gene da ß-catenina; FGF4, gene do fator de crescimento de fibroblastos 4;
GSK3A, gene da glicogênio sintase 3A; LEF1, gene do fator ligante estimulatório
linfoide 1; LRP5, gene do receptor 5 da lipoproteína de baixa densidade; WISP1,
gene da proteína 1 da via de sinalização induzida por WNT1; WNT3, gene do
membro 3 integrante da família wingless-type MMTV; WNT5B, gene do membro 5B
integrante da família wingless-type MMTV; WNT4, gene do membro 4 integrante da
família wingless-type MMTV
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4.2.2 Análise genômica integrada da hiperplasia macronodular primária do
córtex da suprarrenal
Análises prévias com CGH em tumores do córtex da suprarrenal não
mostraram ganhos ou perdas cromossômicas frequentes em adenomas < 5 cm55.
Adenomas > 5 cm apresentaram uma perda ou ganho cromossômico ou ambos,
enquanto carcinomas do córtex da suprarrenal (variando de 7 a 20 cm)
frequentemente possuíam deleções envolvendo os cromossomos 2, 11q e 17p, além
de amplificações nos cromossomos 4 e 555. Sidhu et al.60 também descreveram uma
alta frequência de aberrações cromossômicas nos carcinomas em comparação aos
adenomas do córtex da suprarrenal. Embora uma correlação significativa entre
tamanho do tumor e número de alterações citogenéticas tenha sido demonstrada em
vários estudos55,56,58-60, isto não havia sido demonstrado em nódulos de diferentes
tamanhos da PMAH. Realizamos então uma análise genômica integrada em nódulos
de diferentes tamanhos de dois pacientes portadores da PMAH236.
Nesse

estudo,

utilizamos

CGH

array

para

mapear

as

aberrações

cromossômicas que ocorrem em nódulos de diferentes tamanhos de dois pacientes com
PMAH. O resumo de todas as alterações encontradas nos nódulos dos pacientes 1 e 2
está ilustrada nas Figuras 33 e 34. Ganhos cromossômicos foram mais frequentes em
nódulos maiores quando comparados com nódulos menores. No paciente 1, 30
amplificações foram detectadas no nódulo 4 (maior), enquanto somente oito
amplificações foram identificadas no nódulo menor (Figura 33B e C). De forma
similar, uma correlação positiva entre tamanho do nódulo e ganhos cromossômicos foi
demonstrada no paciente 2 (Figura 34B e C). Amplificações foram identificadas em 59
regiões cromossômicas do maior nódulo do paciente 2, mas em somente 24 regiões
cromossômicas do menor nódulo. As deleções cromossômicas foram menos frequentes
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que as amplificações nos dois casos. O número de deleções foi também associado com
o tamanho dos nódulos no paciente 1236.

Figura 33 - Paciente 1 com PMAH: (A) Aparência macroscópica da glândula suprarrenal
esquerda. (B) Sumário das alterações cromossômicas. (C) Todos os cromossomos
com identificação das perdas e ganhos: barras e pontos vermelhos do lado direito do
cromossomo ilustram o ganho, enquanto barras e pontos verdes do lado direito do
cromossomo indicam deleção. PMAH, hiperplasia macronodular primária do córtex
da suprarrenal
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Figura 34 - Paciente 2 com PMAH: A, Aparência macroscópica da glândula suprarrenal
esquerda. B, Sumário das alterações cromossômicas. C, Todos os cromossomos com
identificação das perdas e ganhos: barras e pontos vermelhos do lado direito do
cromossomo ilustram o ganho, enquanto barras e pontos verdes do lado direito do
cromossomo indicam deleção. PMAH, hiperplasia macronodular primária do córtex
da suprarrenal

A análise de microarray foi realizada em três pools comerciais de
suprarrenais normais e em sete nódulos de diferentes tamanhos do paciente 2 com
PMAH. A análise não supervisionada de clusters mostrou os genes diferencialmente
expressos nos nódulos de PMAH em relação às suprarrenais normais (Figura 35A).
Dentre os 50 genes mais hiperexpressos, 50% deles estavam amplificados no estudo
de CGH array. Contudo, somente nove dos 50 (18%) genes hipoexpressos estavam
localizados em regiões de perdas cromossômicas no CGH array236.
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Figura 35 - (A) Visualização do heatmap da expressão gênica mostrando genes diferencialmente
expressos em suprarrenais normais e nódulos de PMAH do paciente 2. (B e C)
Análise funcional do transcriptoma do nódulo 1 (menor) e do nódulo 7 (maior) do
paciente 2 comparados a suprarrenal normal. A análise funcional do transcriptoma
foi realizada através do software online DAVID Bioinformatics Resources 2008,
NIAID/NIH
(http://david.abcc.ncifcrf.gov/home.jsp).
PMAH,
hiperplasia
macronodular primária do córtex da suprarrenal. MEC, matriz extracelular

Embora a lista dos genes mais hiper- e hipoexpressos seja similar nos nódulos
de diferentes tamanhos, o enriquecimento funcional das vias de sinalização foi
diferente entre o menor e o maior nódulo (Figura 35B e C). A análise funcional do
transcriptoma foi realizada através do software online DAVID Bioinformatics
Resources

2008,

NIAID/NIH

(http://david.abcc.ncifcrf.gov/home.jsp)237.

Vias

metabólicas e do ritmo circadiano estavam significativamente enriquecidas no menor
nódulo em relação a suprarrenal normal (p < 0,05) (Figura 35B). De forma
interessante, a análise funcional do nódulo 7 mostrou o enriquecimento de vias de
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sinalização associadas ao câncer (Figura 35C). A análise de enriquecimento
cromossômico por Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) evidenciou o
enriquecimento dos cromossomos 20q13 e 14q23 em nódulos maiores quando
comparados aos nódulos menores236.
Embora a PMAH seja uma doença policlonal benigna sem nenhum relato de
malignidade, o crescimento dos nódulos está associado com o aumento de aberrações
cromossômicas, principalmente amplificações, e com o enriquecimento de vias de
sinalização envolvidas com câncer. Esses achados são compatíveis com o aumento
da captação de 18F-FDG pelos maiores nódulos no PET-CT229.

4.2.3 Mutação inativadora do gene armadillo repeat containing protein 5
(ARMC5)
Recentemente, dois estudos independentes demonstraram que mutações no
gene ARMC5 são frequentes na PMAH. Mutações germinativas em heterozigose no
gene ARMC5 foram identificadas em 38% a 48% dos pacientes com PMAH238,239.
No nosso Serviço, cerca de 24% dos pacientes suspeitos de apresentarem a forma
esporádica da PMAH são portadores de mutações germinativas no gene ARMC5239.
A demonstração de uma segunda mutação somática do ARMC5 no alelo normal
sugere que o ARMC5 possa atuar como um supressor tumoral238,239. A PMAH
associada a mutações germinativas no ARMC5 possui um padrão de herança
autossômico dominante com penetrância incompleta e uma expressividade
variável239. No entanto, ainda se desconhece o papel da proteína ARMC5 na
fisiopatologia da PMAH238,239.
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4.3 Conclusões
a) A hiperplasia macronodular primária do córtex da suprarrenal (PMAH) é
uma causa rara de síndrome de Cushing endógena, correspondendo a menos de 2%
de todas as causas.
b) A PMAH pode apresentar-se sob a forma esporádica ou herdada com
padrão de herança autossômico dominante e penetrância incompleta.
c) A maioria das lesões proliferativas benignas do córtex da suprarrenal
levando a síndrome de Cushing estão associadas a alterações na via de sinalização do
AMPc/PKA.
d) A PMAH associada a mutação da GNAS apresenta hiperexpressão das vias
“interação matriz extracelular-receptor” e “adesão focal” em relação a PPNAD com
mutação da PRKAR1A.
e) O crescimento dos nódulos na PMAH está associado com o aumento de
amplificações cromossômicas e com o enriquecimento de vias de sinalização
envolvidas com câncer.
f) As mutações do ARMC5 foram identificadas em aproximadamente 43%
dos pacientes com PMAH e estão associadas a um padrão de herança autossômico
dominante com penetrância incompleta e expressividade variável.
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4.4 Trabalhos Originais nos Quais se Fundamentam o Texto Sistematizado
Almeida MQ, Azevedo MF, Xekouki P, Bimpaki EI, Horvath A, Collins MT,
Karaviti LP, Jeha GS, Bhattacharyya N, Cheadle C, Watkins T, Bourdeau I,
Nesterova M, Stratakis CA. Activation of cyclic AMP signaling leads to different
pathway alterations in lesions of the adrenal cortex caused by germline PRKAR1A
defects versus those due to somatic GNAS mutations. J Clin Endocrinol Metab.
2012; 97(4):E687-93. [Anexo 13, Ref.: 236]

Almeida MQ, Harran M, Bimpaki EI, Hsiao HP, Horvath A, Cheadle C, Watkins T,
Nesterova M, Stratakis CA. Integrated genomic analysis of nodular tissue in
macronodular adrenocortical hyperplasia: progression of tumorigenesis in a disorder
associated with multiple benign lesions. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96(4):E72838. [Anexo 14, Ref.: 237]

Alencar GA, Lerario AM, Nishi MY, Mariani BM, Almeida MQ, Tremblay J,
Hamet P, Bourdeau I, Zerbini MC, Pereira MA, Gomes GC, Rocha Mde S, Chambo
JL, Lacroix A, Mendonca BB, Fragoso MC. ARMC5 mutations are a frequent cause
of primary macronodular adrenal hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2014;
99(8):E1501-9. [Anexo 15, Ref. 240]

5 Considerações Finais
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“A Livre-docência é um título concedido no Brasil por uma instituição de
ensino superior, mediante concurso público aberto, desde 11 de setembro de 1976,
apenas para portadores do título de doutor, e que atestam uma qualidade superior
na docência e na pesquisa” (Wikipedia).
Seguindo os pré-requisitos da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP) para obtenção do título de Professor Livre-docente, tenho me
empenhado em construir uma carreira acadêmica de excelência em pesquisa e ensino.
Como pude demonstrar neste texto sistematizado baseado em artigos originais, a
minha linha de pesquisa principal consiste no estudo dos aspectos clínicos e
moleculares das doenças proliferativas do córtex da suprarrenal. Como médico
assistente da Unidade de Suprarrenal do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do
Hospital das Clínicas e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, tenho desempenhado atividades de
assistência médica e de docência no âmbito da residência médica, graduação e pósgraduação. Após cinco anos da minha contratação, tive a grande satisfação de formar
dois alunos de doutorado direto e um de iniciação científica. Considero que a formação
de recursos humanos consiste na principal missão de um Professor Universitário.
Segundo Paulo Freire: “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.
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