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RESUMO
Introdução: Os gliomas são o tipo histológico mais frequente dos tumores primários do Sistema Nervoso Central (SNC). As alterações
gênicas nas células tumorais revelam uma variabilidade considerável entre o mesmo tipo e grau. Objetivo: Avaliar o impacto da mutação
Isocitrado Desidrogenase (IDH-1) e codeleção do 1p19q na classificação e condução dos gliomas difusos de baixo grau. Método:
Estudo retrospectivo observacional com análise de 154 pacientes com diagnóstico de glioma entre 2014 a 2018. Variáveis consideradas:
idade, sexo, apresentação clínica, localização topográfica, imuno-histoquímica, Hibridização in situ Fluorescente (FISH), conduta e
sobrevida. Resultados: Os gliomas difusos de baixo grau corresponderam a 22,7% (n=35) do total de casos e, destes 25,7% (n=9)
preencheram os critérios de inclusão. Percentual de 54,5% (n=6) do sexo masculino com faixa etária entre (14-58) e média de 37,7 anos.
O sintoma inicial mais prevalente foi cefaleia (45%), seguido de crises convulsivas (33%), localização topográfica predominante lobo
temporal (44,5%) e frontal (33,33%). IDH-1 foi 66,7% sem mutação e 33,3% com mutação. Percentual de 11,1% de codeleção 1p19q.
A ressecção da lesão foi o tratamento de escolha em todos os pacientes com radioterapia adjuvante (54Gy) em 44,4%. Maior sobrevida
foi encontrada em IDH mutado. Conclusão: IDH-1 apresentou ausência de mutação para a maioria dos casos, codeleção do 1p19q
investigada em menos da metade, definindo assim a maioria desses pacientes no grupo NOS.
Palavras-chave: Glioma de baixo grau; Classificação; Marcadores genéticos; Imuno-histoquímica.
ABSTRACT
Introduction: Gliomas are the most frequent histological type of primary tumors of the Central Nervous System (CNS). Genetic
changes in tumor cells reveal remarkable variability between the same type and degree. Objective: To evaluate the impact of the
isocitrate dehydrogenase (IDH-1) mutation and 1p19q codeletion on the classification and conduction of diffuse low-grade gliomas.
Method: Retrospective observational study analyzing 154 patients with glioma diagnosis between 2014 and 2018. Considered variables
were age, sex, clinical presentation, topographic location, immunohistochemistry, fluorescent in situ hybridization (FISH), conduct
and survival. Results: Diffuse low-grade gliomas corresponded to 22.7% (n = 35) of the total cases, and of these 25.7% (n = 9) met the
inclusion criteria. Percentile of 54.5% (n = 6) of males, between 14-58 years and mean age of 37.7. The most prevalent initial symptom
was headache (45%) followed by seizures (33%), the predominant topographic location were temporal lobe (44.5%) and frontal lobe
(33.33%). IDH-1 was 66.7% without mutation and 33.3% mutated. Percentile of 11.1% of codeletion 1p19q. Resection of the lesion
was treatment of choice in all patients with adjuvant radiotherapy (54 Gy) in 44.4%. Higher survival was found in mutated IDH.
Conclusion: IDH-1 showed no mutation for most cases, and codeletion of 1p19q was investigated in less than half, thus defining the
majority of these patients in the NOS group.
Keywords: Low-grade gliomas; Classification; Genetic markers; Immunohistochemistry.
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Introdução
Os gliomas são tumores derivados dos astrócitos,
oligodendrócitos e células ependimárias, considerados como
o tipo histológico mais frequente e representam cerca de 4070% de todas as neoplasias primárias do Sistema Nervoso
Central (SNC), classificados de acordo com critérios
histológicos (atipia citológica, atividade mitótica, proliferação
microvascular e necrose) em diferentes graus, variando de I a
IV 1. Tumores grau I com lesões sem atividade proliferativa
e grau II com características infiltrativas são considerados de
baixo grau de malignidade. Entretanto, podem evoluir para
graus mais elevados dependendo das alterações genéticas 2,3.
As alterações gênicas contínuas nas células tumorais dos
gliomas revelam uma variabilidade considerável entre os
tumores do mesmo tipo e grau, essa heterogeneidade pode
contribuir para as limitações atuais na escolha terapêutica e
predição da sobrevivência do paciente com base exclusivamente
na análise histológica do tipo de glioma e graduação3. Assim,
a Organização Mundial de Saúde (OMS)4 publicou em 2016
uma atualização da classificação de tumores do SNC, com a
adição de parâmetros do imunogenótipo através de marcadores
imuno-histoquímicos e moleculares (mutações dos genes IDH1 e IDH-2, MGMT, TERT, p53, ATRX e a codeleção dos braços
cromossômicos 1p e 19q). Quando aliados às características
fenotípicas tumorais, permitem melhor predição prognóstica
e direcionamento terapêutico mais adequado destes tumores.
As mutações IDH1/2 em gliomas foram descobertas em 2008
durante análise genômica de glioblastomas e, atualmente, são
consideradas como o primeiro evento na gênese e uma das
alterações genéticas mais importantes na biologia dos gliomas18.
A mutação mais comum, R132H, no gene que codifica a IDH1, pode ser detectada usando técnicas de imuno-histoquímica
com um anticorpo monoclonal que é capaz de detectar a
mutação enquanto as outras mutações podem ser detectadas
por sequenciamento 3.

Método
O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto da
mutação do Isocitrato Desidrogenase (IDH-1) e codeleção
do 1p19q na classificação e condução dos gliomas
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difusos de baixo grau de malignidade.
Trata-se de um estudo retrospectivo observacional do tipo
transversal. Foi realizado levantamento de 154 pacientes com
diagnóstico de glioma no período compreendido entre janeiro
de 2014 a dezembro de 2018. Critérios de inclusão: diagnóstico
confirmado pelo histopatológico de glioma de baixo grau
e pesquisa do IDH-1 através da imuno-histoquímica (IHQ)
e/ou Hibridização in situ Fluorescente (FISH). Excluídos
pacientes com glioma de alto grau, sem pesquisa de IDH-1 e
histopatológico de ependimoma. Variáveis: idade, sexo, sinais e
sintomas, localização topográfica, imuno-histoquímica, FISH,
conduta terapêutica e sobrevida. Realizada pesquisa dos dados
em prontuário médico e preenchimento da variável do IDH-1
em imuno-histoquímica, exame implementado no Serviço de
Patologia do Hospital da presente pesquisa no ano de 2018.
Portanto, foram utilizados resultados da IHQ com pesquisa
IDH-1 e codeleção do 1p19q através do método de FISH de
Serviços externos. Pesquisa foi submetida e aprovada pelo
Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital São Marcos (parecer
n°2.900.628/2018).

Resultados
No período de cinco anos foram levantados 154 prontuários
com diagnóstico anatomopatológico de glioma. Os gliomas
difusos de baixo grau de malignidade corresponderam a 22,7%
(n=35) do total de casos. Destes, foram selecionados 25,7%
(n=9) que preencheram os critérios de inclusão do estudo. Um
total de 54,5% (n=6) era do sexo masculino, 45,4% (n=3) do
feminino. A faixa etária variou entre 14-58 anos com média de
37,7 anos de idade, a pesquisa do IDH-1 resultou em 66,7%
sem mutação e 33,3% mutados. Um percentual de 11,1%
apresentou codeleção 1p19q, OLIG 2 e ATRX positivos e
TP53 ausente. Todos apresentaram Ki67(MIB1) menor que
5% (Tabela 1).
Tabela 1. Registro dos Gliomas de Baixo Grau. Piauí 2014-2018
Idade,
Histopatológico
Gênero
14, M
Astrocitoma difuso
54, F
Astrocitoma difuso
52, M
Astrocitoma difuso
48, M Astrocitoma Gemistocítico
17, F
Glioma de baixo grau
16, M Astrocitoma Gemistocítico
47, F
Glioma de baixo grau
33, M
Glioma de baixo grau
58, M
Oligodendroglioma

Imuno-histoquímica
Astrocitoma difuso
Astrocitoma difuso
Astrocitoma difuso
Astrocitoma Gemistocítico
Glioma de baixo grau
Glioma de baixo grau
Astrocitoma Difuso
Glioma de baixo grau
Oligodendroglioma, SOE

Ki67
(%)
4
2
4
1
1
3
4
5
5

IDH-1

1p 19q

Negativo
Não verificado
Negativo
Não verificado
Negativo
Não verificado
Positivo
Negativo
Negativo
Não verificado
Negativo
Não verificado
Positivo
Negativo
Positivo Negativo 1p deleção 19q
Negativo
Codeleção 1p 19q

Fonte: Núcleo de Tratamento de Tumores Encéfalo-Medulares NUTTEM. Teresina (PI)
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O sintoma inicial mais prevalente foi cefaleia (44,4%) seguida
de crises convulsivas (33,3%) (Gráfico 1); a localização
topográfica predominante foi lobo frontal (45,5%), seguida do
lobo temporal (36,4%) (Gráfico 2).

Gráfico 1. Apresentação clínica. Gliomas difusos baixo grau-2014-2018
Fonte: Núcleo de Tratamento de Tumores Encéfalo-Medulares NUTTEM. Teresina (PI)

Gráfico 2. Localização topográfica. Gliomas difusos baixo grau-2014-2018
Fonte: Núcleo de Tratamento de Tumores Encéfalo-Medulares NUTTEM. Teresina (PI)

A ressecção da lesão foi o tratamento de escolha em 100% dos
casos. Radioterapia adjuvante (54Gy em 30 frações) realizada
em 44,4%. Um total de 33,33% apresentou recidiva da lesão
entre 2 a 4 anos após primeira intervenção. Sobrevida média
de 22 meses para pacientes com IDH mutado e 18 meses com
ausência de mutação IDH.
Tabela 2. Classificação e conduta. Gliomas de Baixo Grau. Piauí 2014-2018
Classificação OMS (2016)

Ki67(%)

Conduta

Recidiva

Conduta

Astrocitoma difuso NOS

4

Ressecção parcial

2ª

Ressecção/RT

Astrocitoma difuso NOS

2

Ressecção total

Astrocitoma difuso NOS

4

Ressecção parcial/Rt

4ª

Ressecção

Astrocitoma Gemistocítico IDH Mutado

1

Ressecção total
Ressecção total

2ª

Temozolamida

Astrocitoma difuso NOS

1

Astrocitoma Gemistocítico NOS

3

Ressecção total

Astrocitoma Difuso IDH Mutado

4

Ressecção parcial / Rt

Astrocitoma Difuso IDH Mutado

5

Ressecção parcial / Rt

Oligodendroglioma, SOE

5

Ressecção parcial / Rt

Fonte: Núcleo de Tratamento de Tumores Encéfalo-Medulares NUTTEM. Teresina (PI)
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Discussão
Os gliomas de baixo grau de malignidade correspondem de 8 a
15% dos gliomas nos adultos 5 e apresentam melhor prognóstico
se comparados aos gliomas de alto grau. Entretanto, não
são considerados benignos por apresentar uma variabilidade
de alterações gênicas no mesmo tipo e grau de tipo6. São
prevalentes em adultos jovens e no gênero masculino5,6,7. O
presente estudo apresentou convergência com a literatura nas
variáveis faixa etária e gênero, com média de 37,7 anos de
idade e predomínio no sexo masculino.
Tradicionalmente, o diagnóstico dos gliomas é realizado com
auxílio dos exames de neuroimagem (Ressonância Magnética
e Tomografia Computorizada), seguido de biopsia e análise
histológica. Entretanto, o processo de carcinogênese dos
gliomas é bastante complexo por apresentar alterações nas
principais vias de sinalização que interferem na proliferação
celular, senescência, apoptose, necrose, invasão e angiogênese8.
Resulta em condições favoráveis ao acúmulo sequencial de
alterações genéticas e epigenéticas, incluindo deleções e
amplificações de regiões cromossômicas, mutações gênicas,
metilações ou desmetilações de DNA e de histonas3.
Considerar apenas a histologia do tumor determinante no
diagnóstico e nas decisões terapêuticas, no entanto, por vezes,
é um método subjetivo e variável 3,9. Porém, esse aumento
progressivo do conhecimento na biologia molecular desses
tumores contribuiu para a adição de novos parâmetros na
classificação dos gliomas4. Entre os principais marcadores
diagnósticos e prognósticos encontram-se a presença de
mutações somáticas em genes que codificam isocitrato
desidrogenase 1 e 2 (IDH1 e IDH2) em astrocitomas,
oligodendrogliomas, a codelecção 1p19q em tumores
oligodendrogliais 3,10.
A proteína IDH1, codificada no genoma humano (gene
2q33.3), é dependente de NADP+ e pode ser encontrada no
citoplasma, nos peroxissomas e reticulo endoplasmático,
capaz de formar um homodímero, que interfere no controle
celular e processos oxidativos8. Mutações nesses genes tornam
as células neoplásicas mais vulneráveis à quimioterapia e à
radiação podendo, assim, atuar como marcador prognóstico
favorável nos gliomas 8,11.
As mutações no gene IDH1são mais frequentes (>80%) em

J Bras Neurocirurg 29 (2): 13 - 17, 2018

423
Original

gliomas de baixo grau e em glioblastomas secundários. A
mutação mais frequentemente encontrada é a substituição da
arginina por histidina (R132H), observada em 83-91%3,8,11.
Verificou-se que a aquisição de mutação IDH1/IDH2ocorre
antes da aquisição de mutações TP53 ou à codeleção 1p/19q,
sugerindo que estas mutações são alterações genéticas iniciais
na evolução dos gliomas12. Entretanto, no presente estudo
houve predominância de gliomas difusos de baixo grau sem
mutação do IDH1, sem realização de testes genéticos ou
mesmo inconclusivos classificando, assim, a maioria no grupo
NOS.
Essa mutação também está associada a gliomas no lobo frontal,
tendo em vista que aproximadamente 70% dos gliomas mutados
por IDH estão localizados nesta topografia. Nos resultados da
presente pesquisa foi encontrada como principal localização
topográfica o lobo temporal seguido do frontal16.
Foi verificada, através de estudos citogenéticos, a presença
de perdas/deleções de regiões cromossômicas em gliomas
envolvendo genes supressores de tumores cuja função é
evitar a formação e/ou progressão tumoral12. A perda alélica
ocorre, mais frequentemente, em oligodendrogliomas de baixo
grau (85%), sugerindo que esta alteração possui um papel
inicial na tumorigênese e que pode ser útil como marcador
de diagnóstico. A codeleção 1p/19q, além de estar fortemente
associada com a morfologia clássica de oligodendrogliomas,
conduz ao aumento da sobrevida dos doentes e a uma boa
resposta ao tratamento13.
Pignatti et al. realizaram uma análise multivariada de critérios
prognósticos em gliomas de baixo grau em adultos, destacando
principalmente que idade maior ou igual a 40 anos, subtipo
histológico de astrocitoma, diâmetro do tumor maior que 6 cm,
tumor cruzando a linha média e presença de déficit neurológico
antes da cirurgia foram fatores desfavoráveis para sobrevida14.
Esses critérios associados ao reconhecimento citogenético
favorecem para melhor predizer se um glioma de baixo grau
apresenta alto ou baixo risco de malignização. Tendo em
vista que os gliomas de baixo grau sem a mutação do IDH
(IDH-selvagem) apresentam comportamento mais agressivo,
semelhantes a glioblastomas3,11. Portanto, para classificar
esses tumores de acordo com a nova classificação da OMS é
necessário determinar o status da mutação do IDH e a presença
ou ausência da codelação 1p/19q4.
Portanto, a conduta terapêutica em pacientes com hipótese
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diagnóstica de glioma baseia-se em estudo dos critérios
clínicos, localização topográfica, idade; grau de ressecção da
lesão parcial ou total, seguida de avaliação histológica e dos
marcadores moleculares específicos (mutações dos genes IDH1 e IDH-2, MGMT, TERT, p53, ATRX codeleção dos braços
cromossômicos 1p e 19q)15 para condução, determinando a
necessidade de terapia adjuvante (radioterapia e quimioterapia).
As indicações de radioterapia nesses tumores baseiam-se em
fatores diagnósticos e prognósticos, incluindo idade, índice de
Karnofsky (KPS), extensão da ressecção, tipo e grau do tumor.
Quando indicado é administrada a 50-60 Gy em frações de 1,82Gy.
Nos gliomas difusos assintomáticos, em pacientes mais jovens
após ressecção ampla, pode ser realizado acompanhamento do
caso, porém deve ser considerada radioterapia em pacientes
com mais de 40 anos e ressecção pacial da lesão a fim de
aumentar a sobrevida livre de progressão15.
O tratamento da progressão dos gliomas difusos depende da
primeira linha de opção terapêutica realizada15. No estudo após
ressecção da lesão e radioterapia de um oligodendroglioma
SOE com codeleção do 1p19q apresentou recidiva da lesão
após dois anos, sendo optado por utilizar temozolamida
(agente alquilante de DNA) baseado no valor preditivo da
resposta quimioterápica em pacientes com codeleção do 1p19q
que apresentam aumento de sobrevida quando tratados com
agentes alquilantes17.
Desta forma, os biomarcadores possuem um papel importante
como componentes facilitadores da elaboração de estratégias
de detecção precoce e manejo eficaz de gliomas ao permitirem
melhor compreensão das características destes tumores,
apresentando valor diagnóstico, prognóstico ou preditivo.
Entretanto, esse estudo possui limitações quanto ao número
da amostra, suscetível a vieses dos resultados conforme
preconizou a OMS em 2016.

Considerações finais
O presente estudo mostra a importância dos principais
passos atuais, na precisão do reconhecimento dos resultados
moleculares exigidos para classificação dos gliomas difusos
de baixo grau, levando em consideração que sua ausência
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conduz a um grupo de lesões tumorais intituladas NOS que
representam enorme prejuízo para uma condução segura destas
lesões. Em conclusão, a pesquisa do IDH-1 e a codeleção do
1p19q possuem fundamental importância para o estadiamento
e seguimento destes gliomas, favorecendo uma forma mais
segura no tratamento desses tumores.
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