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RESUMO
A maneira tradicional de diagnosticar as neoplasias humanas por meio da histopatologia experimentou um significativo avanço
após a conclusão do projeto genoma, no início do ano de 2001. As mesmas técnicas e metodologias utilizadas para decifrar o
código genético também foram úteis para identificar, com alto grau de precisão, muitos dos danos estruturais existentes nos genes
responsáveis por regular os processos relacionados com a divisão das células, levando a uma melhor caracterização das neoplasias já
conhecidas e permitindo a identificação de novas variantes e entidades tumorais. O presente trabalho faz uma revisão das principais
anormalidades genéticas e moleculares, bem como as técnicas laboratoriais utilizadas para diagnosticar e classificar as neoplasias que
acometem o sistema nervoso humano.
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ABSTRACT
The traditional way of human neoplasms diagnosis through histopathology underwent a significant advance after the completion
of the genome project in early 2001. The same techniques and methodologies used to decipher the genetic code were also useful to
identify, with a high degree of precision, many of the structural damages in the genes responsible for regulating the processes related
to the division of the cells, leading to a better characterization of the neoplasms already known and allowing the identification of
new variants and tumor entities. The present work reviews the main genetic and molecular abnormalities as well as the laboratory
techniques used to diagnose and classify the neoplasms that affect the human nervous system.
Keywords: Neoplasms; New classification of tumor; WHO; Genomic analysis.
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INTRODUÇÃO

Tradicionalmente o diagnóstico das neoplasias que afetam
o ser humano é feito analisando amostras coradas de tecido
tumoral obtidas durante procedimentos operatórios. A partir
da adaptação de classificações anteriores, como a Classificação
de Bailey-Cushing1 e de Kernohan2 – a partir de 19793 a
Organização Mundial da Saúde (OMS) tomou para si a tarefa
de organizar e classificar as principais neoplasias que afetam
o sistema nervoso (SN), baseando-se em critérios fenotípicos
e morfológicos obtidos pela observação do padrão celular
predominante e de alterações sugestivas de malignidade, como
atipias, pleomorfismo celular, mitoses, proliferação endotelial
e necrose. Com isso, tem sido possível agrupar as neoplasias
em graus crescentes de malignidade, i.e, grau 1 (benigno) ao
grau 4 (maligno).
Com o passar do tempo, surgiram recursos adicionais, como
a imunohistoquímica e o índice de proliferação celular, os
quais elevaram sensivelmente a fidedignidade do diagnóstico
e permitiram prever, de maneira mais acurada, o prognóstico
da doença. Ainda assim, muitas neoplasias permaneciam
impossíveis de serem caracterizadas (SOE – Sem Outras
Especificações), enquanto que outras apresentavam uma
evolução clínica incompatível com o grau de malignidade
diagnosticado. Esses problemas diagnósticos levaram a
várias revisões da classificação OMS - 2ª Edição4, 3ª Edição5
e 4ª Edição (2007)6 momento em que as novas técnicas
diagnósticas e avanços metodológicos foram incorporados.
Essa maneira clássica de diagnosticar e prognosticar
neoplasias experimentou uma significativa modificação
a partir do conhecimento das anomalias genéticas e
epigenéticas (moleculares) mais relevantes existentes em um
determinado tumor. Com a conclusão do projeto genoma em
20017, várias das neoplasias clássicas foram conclusivamente
ratificadas, ao passo que outras precisaram ser retificadas,
graças à identificação de certas anormalidades genéticas ou
moleculares características.

Dentre as várias neoplasias que se beneficiaram da
análise genotípica e molecular, se destacam os gliomas,
os quais passaram a ser estratificados em IDH (Isocitrase
Dehidrogenase) mutantes ou selvagens8, e os meduloblastomas,
cujo comportamento biológico passou a ser avaliado de acordo
com o subgrupo molecular detectado9. Essas diferenças
genotípicas/moleculares entre tumores fenotipicamente
idênticos passaram a ser o principal critério diagnóstico,
levando à necessidade de uma revisão da 4ª Classificação
com o intuito de atualizar e adaptar a mesma à nova realidade
científica10. A presente revisão faz um resumo dessas principais
modificações e de sua metodologia correspondente, com foco
principal na importância clínica, terapêutica e prognóstica,
com ênfase nos gliomas e meduloblastomas.

GLIOMAS
Gliomas difusos
Gliomas são neoplasias intrínsecas primárias que se
originam de células próprias do tecido cerebral. Inicialmente
acreditava-se que células diferenciadas da glia (astrócitos,
oligodendrócitos e células ependimárias) sofressem um
processo de desdiferenciação, passando a se replicar
indefinidamente para originar tumores correspondentes
ao tipo celular que lhe deu origem, i.e, Astrocitomas,
Oligodendrogliomas e Ependimomas. Esse conceito clássico
foi revisto por vários trabalhos11-15, que identificaram célulastronco primitivas e células-tronco tumorais, acreditandose mais modernamente que os tumores desse grupo se
originem, na verdade, a partir da proliferação dessas células
indiferenciadas, cuja população predominante se distribui na
zona subependimária dos ventrículos cerebrais e na camada
granular dos hipocampos.
Caracteristicamente, esse grupo de neoplasias apresenta
anormalidades citogenéticas variada, havendo relevância
maior nos cromossomos 7 (poliploidia, amplificação gênica,
Double-minutes) e cromossomo 10 (deleções)16, com
interessante associação também dos cromossomos 17 e 22, em
particular com meningiomas e schwannomas, como parte da
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neurofibromatose (Doença de Von Recklinghausen)17-20.
Desse modo, com o advento da genômica, foi possível
identificar várias anormalidades estruturais em genes
relevantes relacionados com a proliferação celular, algumas
com importância prognóstica e preditiva, como é o caso
do gene MGMT (Metil-Guanina-Metil-Transferase), cujo
silenciamento epigenético determina uma forma mais
responsiva ao tratamento radioquimioterápico21.
Mutação IDH
A IDH (Isocitrate DeHidrogenase) é uma enzima que catalisa
a descarboxilação oxidativa do isocitrato, produzindo alfaquetoglutarato como principal produto. Esse ácido cetônico
é um dos produtores do ácido glutárico, que por sua vez é
um intermediário do glutamato produzido durante o ciclo
de Krebs. O alfa-quetoglutarato é um dos mais importantes
transportadores de nitrogênio existentes nas vias metabólicas,
sendo crucial para a formação dos neurotransmissores
glutamato e GABA. Uma vez que ocorra mutação nessa
enzima22, ocorre uma interrupção na formação do alfaquetoglutarato formando-se, ao invés, o 2HG (2-hidroxiglutarato) que é um oncometabólito indutor de proliferação
celular por metilação excessiva de histonas e do próprio DNA,
resultando em diferentes formas de expressão gênica que
ativam oncogenes e inativam genes supressores de tumor23.
Aproximadamente 80% dos gliomas difusos de baixo grau
(Grau II e III OMS) e glioblastomas secundários (Grau IV
OMS) são portadores dessa mutação24,25.
Mutação ATRX
Mutações no gene ATRX foram inicialmente descritas
em pacientes portadores de deficiência mental ligada ao
cromossomo X associadas com talassemia, dismorfismo facial
e anormalidades urogenitais. Esse gene codifica uma proteína
correspondente cuja função é essencial para o remodelamento
da cromatina e para a correta metilação de certos segmentos
do DNA e, por conseguinte, nos processos de transcrição
relacionados a divisão celular, sendo a ausência da proteína
ligada a danos do DNA. Enquanto que a ocorrência simultânea
de codeleção 1p/19q (características de oligodendrogliomas,
descrito a seguir) com a mutação ATRX é considerada
inexistente e raríssima nos glioblastomas primários, a

inativação do gene ATRX constitui uma regra nos gliomas
difusos (Grau II e III OMS) e glioblastomas secundários (Grau
IV OMS), fazendo desse um marcador altamente específico
para caracterizar uma neoplasia de origem astrocítica26.
Mutação H3K27M
Estudos recentes identificaram a mutação K27M no gene
H3F3A com característica essencial para definir os gliomas
que se originam em estruturas próximas da linha média, como
tálamo, tronco cerebral, medula espinhal e corpo caloso. Esses
gliomas difusos H3K27M-mutantes estão associados a um
prognóstico muito adverso, independentemente do grau
histológico predominante na histopatologia, pelo que são
incluídos no Grau IV de malignidade da OMS27.
Codeleção 1p/19q
Mais de 70% dos oligodendrogliomas são acompanhados
de uma translocação não balanceada entre o braço curto do
cromossomo 1 e o braço longo do cromossomo 1928. Além
disso, virtualmente, todos os oligodendrogliomas se fazem
acompanhar da mutação IDH, o que não apenas confirma a
natureza glial dessa neoplasia, mas confere também um melhor
prognóstico quanto ao tempo de progressão, a sobrevida e
a resposta terapêutica mais favoráveis à quimioterapia com
PCV (Procarbazina, Lomustina e Vincristina). Um subgrupo
de tumores (~30%) se caracteriza por ser “triplo positivo”,
com mutação IDH associada a codeleção 1p19q e mutação no
gene telomérico TERT29.
Mutação TERT
O prolongamento das extremidades cromossômicas é um dos
eventos centrais em muitos tipos de câncer, sendo a ativação
da telomerase um fenômeno bem reconhecido na gênese dos
gliomas, sendo mais frequente em glioblastomas primários e
em oligodendrogliomas (70-75%) e bem menos observada
nos astrocitomas Grau II e III (19 e 25%, respectivamente),
estando presente na quase totalidade (98%) dos tumores
acompanhados de codeleção 1p19q completa simultânea com

mutações IDH30,31.
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Figura 1. Principais mutações encontradas nos gliomas.
Fonte: Modificado de Eckel-Passow JE et al., 201529.

Mutações LAMA2, NELL2 e RELA-fusion
Apesar da similaridade fenotípica observada nos exames
histopatológicos de rotina, ependimomas são tumores bastante
heterogêneos com diversos perfis de expressão de mRNA,
apoiando a hipótese de que essa entidade representa de fato
um grupo de doenças relacionadas. Uma das evidências disso
se baseia na constatação de que mais da metade dos casos de
ependimoma de fossa posterior possui um perfil genotípico
balanceado, com uma ocorrência elevada de ganhos 1p,
enquanto o restante possui inúmeras anormalidades
citogenéticas acometendo vários cromossomos inteiros ou
partes (braços), como perdas ou ganhos. Além disso, esses
dois grupos de tumores da fossa posterior – denominados
de Grupo A e Grupo B – possuem apresentação clínica,
radiológica, epidemiológica e prognóstica distintas, com
predomínio de expressão elevada de Laminina alfa-2
(LAMA2) no grupo A e de Neural Epidermal Growth
Factor Like-2 (NELL2) no grupo B (Figura 2), ambos agora
marcadores moleculares da doença32.

Figura 2. As duas doenças dos ependimomas da fossa posterior.
Fonte: Adaptado de Witt H et al., 201132.

Outra mutação que também caracteriza um tipo específico
de ependimoma é a fusão do gene RELA, localizado no
cromossomo 11 e que acompanha alguns tumores mais
agressivos, geralmente localizados no espaço supratentorial
de crianças33.

MEDULOBLASTOMAS
Outra modificação relevante na maneira de diagnosticar as
neoplasias ocorreu no grupo de tumores germinativos do
SNC, dos quais o meduloblastoma é o mais representativo.
Tradicionalmente, existem quatro grupos morfológicos
bastante distintos: fenótipo clássico, desmoplásico / nodular,
de células grandes / anaplásico e com extensa modularidade,
todos com uma característica distribuição por faixa etária e
frequência (Quadro 1). Do ponto de vista molecular também
foram identificados quatro subtipos: WNT-ativado, SHHativado e tipos 3 e 4 (não WNT, não SHH), apresentando
correspondência com os grupos morfológicos (Tabelas 1 e 2).
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MENINGIOMAS

Quadro 1. Perfil genético, histologia e prognóstico dos meduloblastomas.

A atual revisão da 4ª edição da classificação dos tumores do
SNC (OMS) não trouxe muitas modificações na maneira de
diagnosticar os meningiomas. Tradicionalmente estratificados
em típicos (Grau I), atípicos (Grau II) e anaplásicos / malignos
(Grau III), foi incorporado ao Grau II o critério de invasão
cerebral para caracterizar de maneira mais apropriada um
comportamento biológico mais agressivo, uma vez que um
meningioma morfologicamente de Grau I e apresentando
invasão cerebral se comporta de maneira distinta, possuindo
taxas de recidiva e sobrevida global características das lesões
do Grau II. Ainda, foi ratificada a associação dessas lesões
com anormalidades nos cromossomos 17 e 22, relacionados
a produção de Merlina e Schwannomina, típicas alterações
observadas na neurofibromatose tipo I e II, respectivamente,
e que tradicionalmente se associam também com neoplasias
dos nervos periféricos, tais como schwannoma do nervo
vestibular e neurofibromas periféricos. É provável que os
anos vindouros apresentem mais informações moleculares, à
medida que as alterações já conhecidas venham sendo melhor
estudadas (Figura 3).
Tabela 1. Fenótipo, frequência e prognóstico dos meduloblastomas.

Figura 3.Princiipais vias sinalizadoras envolvidas na proliferação e
Tabela 2. Genótipo, frequência e prognóstico dos meduloblastomas.

tumorigenes dos meningiomas. Fonte: Adaptado de Choy et al., 201135.

A via p53/pRB controla a transição de G1 para a fase S. A
via hedgehog/PTCH é responsável por ativar e suprimir o
crescimento celular. A via Notch serve como um sistema de
comunicação intracelular. A via PI3K / AKT / MAPK encontrase alterada em meningiomas atípicos (Grau II) e malignos
(Grau III), enquanto a via Wnt / β-catenina se relaciona com
meningiomas benignos (Grau I)34,35.
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CONCLUSÃO
A revisão da 4ª edição da Classificação OMS dos tumores do
SNC é muito mais uma atualização com o intuito de incorporar
novas metodologias e conhecimentos acerca das alterações
moleculares existentes no DNA das células neoplásicas.
Gliomas, Tumores germinativos e meningiomas passaram a
ser melhor caracterizados e identificados através da análise
genômica, elevando o grau de confiabilidade diagnóstica e
prognóstica, no panorama contemporâneo de uma medicina
personalizada de precisão.
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