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RESUMO 

 

Andrade FG. Estudo das alterações na expressão gênica dos ependimomas [Tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 112p. 
 
Ependimomas são tumores gliais raros. Podem ser encontrados em qualquer 
localização do sistema nervoso central e, apesar de histologia similar, parecem 
apresentar alterações genômicas distintas. As variáveis clínicas são intercorrelacionadas 
e, geralmente, incapazes de predizer o curso da doença. O objetivo do presente 
estudo foi analisar a expressão aumentada de genes e proteínas em ependimomas e 
correlacionar com dados clínicos dos pacientes. Foram estudados casos de pacientes 
com ependimoma submetidos à ressecção cirúrgica no Hospital das Clínicas, 
Universidade de São Paulo, no período entre 1996 e 2011 (33 amostras de tecido 
congelado para análise de expressão gênica por PCR quantitativo em tempo real e 
149 amostras com tecido incluído em parafina, correspondentes a 121 casos devido a 
recidivas, para análise de proteína por imuno-histoquímica de tissue microarrays). 
As  reações de imuno-histoquímica foram analisadas semiquantitativamente e 
graduadas com um índice de marcação calculado pelo produto da porcentagem de 
núcleos marcados pela intensidade de marcação. Oitenta e um casos eram adultos 
(média de 27,2 anos). Havia 60 casos intracranianos e 61 intramedulares, dos quais 
10 eram mixopapilares, 92 grau II e 19 grau III. Ressecção completa foi possível em 
62% dos casos e recidiva foi confirmada em 41,1%. Observou-se menor tempo para 
recidiva em crianças e tumores intracranianos, supratentoriais (p<0,001 em ambos), 
histologia anaplásica e ressecções incompletas (p<0,05 em ambos). Os seguintes 
genes foram selecionados em dados públicos de SAGE e literatura: ARMC3, CCND1, 
CHST5, DNALI1, FGFRL1, GNA13, IGF2, MSX1, NOTCH1 e RSPH3. ARMC3, 
RSHL3, CHST5 e DNALI1 apresentaram maiores níveis de expressão em 
ependimomas intramedulares (p<0,05), e FGFRL1, NOTCH1 e CCND1 nos casos 
supratentoriais (p<0,01). IGF2 apresentou maiores níveis de expressão em crianças e 
CHST5 em adultos (p<0,05 em ambos). Foram observados maiores níveis de 
expressão de FGFRL1 (p<0,05), CCND1 e IGF2 (p<0,01 em ambos) em casos com 
histologia anaplásica. Nenhum dos genes analisados apresentou impacto no tempo 
livre de progressão ou na sobrevida. A expressão da proteína codificada por CCND1, 
ciclina D1, também foi avaliada por imuno-histoquímica, por ser uma proteína com 
expressão aumentada em diversos tipos de neoplasias e não ter ainda um valor 
prognóstico bem estabelecido em ependimomas. Houve correlação entre expressão 
de ciclina D1 a nível de mRNA e da proteína (p<0,0001). As correlações entre ciclina 
D1 e histologia anaplásica e localização supratentorial foram confirmadas pela análise 
proteica (p<0,0001 em ambos). Adicionalmente, foi também observada maior 
expressão de ciclina D1 em pacientes mais jovens (p<0,01). A maior expressão de 
ciclina D1 em tumores com localização supratentorial foi independente do grau 
histológico e da idade do paciente. Recidiva foi mais frequente em casos com maiores 
níveis de expressão de ciclina D1 (p<0,05), embora uma maior correlação com tempo 
livre de progressão foi observada apenas em casos com ressecção completa 
(p<0,001). Os ependimomas apresentaram expressão gênica diferencial de acordo 
com idade, localização do tumor e grau histológico nesse estudo. A determinação dos 
níveis da expressão de ciclina D1 pode ser útil para guiar o seguimento e tratamento 
dos casos supratentoriais com ressecções completas. 
 
Descritores: Ependimoma/genética; Expressão gênica; Reação em cadeia da 
polimerase em tempo real; Ciclina D1; Imuno-histoquímica; Análise serial de tecidos; 
Prognóstico; Marcadores biológicos de tumor; Estudos de associação genética; 
Glioma/genética; Neoplasias encefálicas; Neoplasias da medula espinhal/genética. 



 

ABSTRACT 

 

Andrade FG. Study of gene expression alterations in ependymomas [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 112p. 
 
Ependymomas are rare glial cell-derived tumors. They can be found in any central 
nervous system localization and despite the histological similarity, they seem to display 
distinct genomic abnormalities. Clinical variables are intercorrelated and they are 
usually unable to predict the disease course. We aimed to analyze increased gene and 
protein expression in ependymomas and to correlate with patients’ clinical data. We 
studied patients with ependymoma submitted to surgical resections at Hospital das 
Clinicas, University of São Paulo, from 1996 to 2011 (33 fresh-frozen samples for gene 
expression analysis by quantitative real-time PCR and 149 formalin-fixed, paraffin-
embedded samples, relative to 121 patients due to relapses, for protein analysis by 
tissue microarray immunohistochemistry). Immunohistochemical reactions were 
analyzed semi-quantitatively and scored with a labeling index (LI) calculated as the 
product of the percentage of the positively stained nuclei by the intensity of staining. 
Eighty-one cases were adults (mean 27.2 years). There were 60 intracranial and 61 
spinal cases, of which 10 tumors were myxopapillary, 92 were grade II and 19 were 
grade III. Gross total resection was achieved in 62% of cases and relapse was 
confirmed in 41.4% of cases. We observed a shorther time to relapse in children and 
supratentorial intracranial tumor localization (p<0.001 for both), anaplastic histology 
and incomplete resections (p<0.05 for both). The following genes were selected based 
on public SAGE database and literature: ARMC3, CCND1, CHST5, DNALI1, FGFRL1, 
GNA13, IGF2, MSX1, NOTCH1 and RSPH3. ARMC3, RSHL3, CHST5 and DNALI1 
presented higher expression levels in intramedullary ependymomas (p<0.05) and 
FGFRL1, NOTCH1 and CCND1 in supratentorial cases (p<0.01). IGF2 presented 
higher expression levels in pediatric cases and CHST5 in adults cases (p<0.05 in 
both). Higher expression levels of FGFRLI1 (p<0.05), CCND1 and IGF2 (p<0.01 for 
both) were observed in anaplastic histology cases. None of the genes impacted in 
progression free survival or overall survival of patients. The expression of protein 
codified by CCND1, cyclin D1, was also evaluated by immunohistochemistry, because 
its overexpression has been related with several types of neoplasias and its prognostic 
value has not yet been fully established in ependymomas. There was a correlation of 
cyclin D1 expression at mRNA and protein levels (p<0.0001). Correlations between 
cyclin D1 and anaplastic histology and supratentorial localization were confirmed by 
protein analyses (p<0.0001 for both parameters). Additionally, high expression of cyclin 
D1 was observed in younger patients (p<0.01). The higher cyclin D1 expression in 
supratentorial tumor localization was independent of histological grade and age of 
patient. Relapse was more frequent in cases with higher cyclin D1 expression levels 
(p<0.05) although correlation with progression free survival was just observed in gross 
total resection cases (p<0.001). Ependymomas presented differential gene expression 
according to age, tumor localization and histological grade in our study. Determination 
of cyclin D1 expression levels may be useful to guide follow-up and treatment in 
supratentorial cases with gross total resection. 
 
Descriptors: Ependymoma/genetics; Gene expression; Real-time polymerase chain 
reaction; Cyclin D1; Immunohistochemistry; Tissue array analysis; Prognosis; Tumor 
markers, biological; Genetic association studies; Glioma/genetics; Brain neoplasms; 
Spinal cord neoplasms 
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Ependimomas são tumores primários do sistema nervoso central (SNC). 

Crescem a partir das células ependimárias que revestem o sistema ventricular 

e o canal central da medula, podendo, ainda, estar presente na substância 

branca periventricular e no fillum terminale como resultado de restos fetais 

migrando para áreas periventriculares (Poppleton and Gilbertson 2007; 

Reni, Gatta et al. 2007; Lehman 2008). Podem acometer tanto o compartimento 

intracraniano como o intramedular, como, também, qualquer faixa etária, porém 

com características particulares de distribuição (Wright and Gajjar 2012). 

O estudo dos ependimomas tem sido de interesse tanto para os 

neurocirurgiões como para radioterapeutas e neurooncologistas. Seu 

tratamento é cirúrgico, sendo esse um passo essencial para evolução do 

paciente (McLaughlin, Marcus et al. 1998; Schwartz and McCormick 2000; 

Shim, Kim et al. 2009; Zacharoulis and Moreno 2009; Gilbert, Ruda et al. 2010; 

Wright and Gajjar 2012). O manejo descrito após a cirurgia não é uniforme na 

literatura e o valor dos tratamentos adjuvantes, como radioterapia e 

quimioterapia, ainda é conflitante (Bouffet, Perilongo et al. 1998; Merchant and 

Fouladi 2005; Metellus, Barrie et al. 2007; Boop and Sgouros 2009; Merchant, 

Li et al. 2009; Wright and Gajjar 2009; Gilbert, Ruda et al. 2010).  

A falha das terapias correntes em controlar de 20 a 30% dos casos 

sugere que um melhor entendimento do comportamento biológico desse tumor 

é necessário (Messahel, Ashley et al. 2009; Zacharoulis, Ashley et al. 2010; 

Witt, Korshunov et al. 2012). Uma das dificuldades dos estudos é agrupar um 

número adequado de pacientes devido a menor incidência desse tumor em 

relação a outros tumores do sistema nervoso central (McGuire, Sainani et al. 

2009; Zacharoulis and Moreno 2009; Yao, Mack et al. 2011; Amirian, Armstrong 

et al. 2012). Outra dificuldade é considerar todos os casos como uma única 

doença e não estratificar seu estudo de acordo com variáveis clínicas e, 

possivelmente, com características moleculares (McGuire, Sainani et al. 2009; 

Witt, Korshunov et al. 2012; Wright and Gajjar 2012). Uma maior compreensão 

e caracterização dos ependimomas como doenças distintas provavelmente 

ajudará no desenvolvimento e na avaliação da resposta a futuras terapias.  
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Esse estudo tem como objetivos: 

 

- Analisar o impacto de fatores demográficos e clínicos no prognóstico 

dos pacientes operados com ependimomas; 

- Identificar genes diferencialmente expressos em ependimomas e 

analisar a expressão em amostras de ependimomas congeladas; 

- Analisar a expressão proteica de ciclina D1 em amostras de 

ependimomas fixados em parafina; 

- Correlacionar os dados demográficos e clínicos com os resultados de 

expressão gênica; 

- Correlacionar a expressão gênica e proteica de cliclina D1 entre si e 

com os dados demográficos e clínicos dos pacientes. 
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3.1  Dados epidemiológicos 

 

Ependimomas são raros em adultos e mais frequentes em crianças 

(Boop and Sgouros 2009; Gilbert, Ruda et al. 2010). Representam de 3 a 6% de 

todos os tumores do SNC, de 8 a 10% das neoplasias na população pediátrica e 

de 3 a 5% dos tumores em adultos, considerando tanto as lesões intracranianas 

como intramedulares (Boop and Sgouros 2009; Gilbert, Ruda et al. 2010). 

Um  terço desses tumores é diagnosticado antes dos 3 anos e, nessa faixa 

etária, representam 30% das neoplasias primárias intracranianas, sendo a 

média de idade ao diagnóstico de 4 a 6 anos (McGuire, Sainani et al. 2009).  

Na população pediátrica, 90% dos ependimomas são intracranianos, 

sendo um terço supratentorial e dois terços infratentorial (Zacharoulis and 

Moreno 2009). As lesões infratentoriais são mais frequentes em crianças com 

menor idade, enquanto que os tumores supratentoriais ocorrem em crianças 

com maior idade e adultos (McGuire, Sainani et al. 2009). 

Os ependimomas medulares representam cerca de 30% de todos 

os ependimomas do SNC e 60% dos tumores intramedulares, porém são raros 

na população pediátrica. Representam, aproximadamente, 13% dos casos 

de  ependimoma e 10% dos tumores intramedulares dessa faixa etária 

(Bagley, Wilson et al. 2009; Hsu, Pradilla et al. 2009). Podem acometer tanto a 

região cérvico-torácica quanto a região de cone medular e cauda equina 

(Benesch, Frappaz et al. 2012). A evolução dos ependimomas medulares na 

faixa etária pediátrica tende a ser mais agressiva, com maiores taxas de recidiva 

quando comparados com os casos em adultos (Chang, Choe et al. 2002; 

Benesch, Weber-Mzell et al. 2010; Feldman, Clark et al. 2013). 
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3.2  Diagnóstico 

  

3.2.1  Quadro clínico 

A história clínica não é específica, variando de acordo com a idade e a 

localização da lesão. A duração dos sintomas até o diagnóstico pode variar de 

1 mês a 3 anos, sendo, geralmente, de 3 a 6 meses nos tumores intracranianos 

e cerca de 3 anos nas lesões intramedulares (Schwartz and McCormick 2000; 

Reni, Gatta et al. 2007; Andrade, de Aguiar et al. 2009).  

 

3.2.2  Exames complementares 

O exame inicial para lesões intracranianas, geralmente tomografia 

computadorizada, pode já identificar a presença do tumor, além da hidrocefalia 

associada (Segall, Zee et al. 1982; Armington, Osborn et al. 1985; 

Segall,  Batnitzky et al. 1985). Após a identificação da lesão, realiza-se um 

estudo com ressonância magnética para uma melhor definição das margens 

tumorais e sua relação com as estruturas adjacentes (Yuh, Barkovich et al. 2009). 

Esse exame também é importante para o seguimento pós-operatório, definindo 

o grau de ressecção, possíveis recidivas ou recrescimentos tumorais, e para o 

planejamento do alvo para a radioterapia (Steinbok, Hentschel et al. 1996; 

Merchant and Fouladi 2005; Massimino, Solero et al. 2011).  

Os pacientes com suspeita de lesão medular são, em geral, investigados 

apenas com ressonância magnética (Hsu, Pradilla et al. 2009). A ressonância 

magnética da coluna também é importante nas lesões intracranianas como 

parte do estadiamento, identificando-se sinais de disseminação da lesão, que 

pode acontecer em cerca de 5% dos casos (Shim, Kim et al. 2009). 
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3.3  Patologia 

 

Ependimomas são considerados tumores gliais. A atual classificação dos 

tumores de origem ependimal, de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) (Louis, Ohgaki et al. 2007), é: 

 Grau I: 

- Ependimoma mixopapilar: ocorre quase exclusivamente na região de 

cone medular, cauda equina e fillum terminal, mas pode, raramente, ser 

encontrado em outras regiões do SNC; caracteriza-se por células 

cuboidais arranjadas ao redor de um centro fibrovascular com grandes 

áreas de mucina, com expressão de GFAP (glial fibrillary acidic protein) e 

ausência de citoqueratina; a atividade mitótica é baixa ou ausente e a 

arquitetura é descrita como “pele de leopardo”, quando vista em baixa 

magnificação; 

- Subependimoma: lesão intraventricular benigna de crescimento lento e 

prognóstico favorável, com poucos relatos de lesão intramedular; 

apresenta núcleo isomórfico em uma matriz fibrilar densa e abundante 

com microcistos, e baixo índice mitótico. 

 Grau II: 

- Ependimoma: apresenta celularidade moderada, mitoses raras ou 

ausentes e morfologia nuclear monomórfica; a característica histológica é 

a presença de pseudorrosetas perivasculares e rosetas ependimais, 

proliferação endotelial rara e expressão de GFAP. Apresenta quatro 

variantes histológicas: 

 Celular;  

 Papilar; 

 Células claras; 

 Tanicítico. 

 Grau III: 

- Ependimoma anaplásico: apresenta clara diferenciação ependimal com 

pseudorrosetas perivasculares, aumento de celularidade, atipia celular, 

mitoses frequentes, proliferação endotelial com atipia microvascular, além 

de necrose em pseudopaliçadas. 
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As pseudorrosetas perivasculares são grupos de células radialmente 

organizadas ao redor de um vaso sanguíneo, sendo as áreas perivasculares 

zonas sem núcleos e compostas de processos celulares longos, filamentosos e 

eosinofílicos que se estendem da região do núcleo até o vaso sanguíneo 

central (Godfraind 2009). As rosetas ependimais verdadeiras são células 

alinhadas ao redor de um lúmen verdadeiro, um canal central sem a presença 

de um vaso sanguíneo no centro, como na tentativa de recapitular o 

desenvolvimento do sistema ventricular (Lehman 2008; Godfraind 2009). 

O diagnóstico diferencial entre o ependimoma de grau II e grau III pode 

ser difícil pela ausência de critérios claramente estabelecidos e consenso entre 

patologistas (Tihan, Zhou et al. 2008; Godfraind 2009; Ellison, Kocak et al. 2011). 

Não há clara determinação se os ependimomas anaplásicos originam-se da 

progressão ou degeneração maligna dos ependimomas clássicos ou se 

ocorrem de novo (Gilbert, Ruda et al. 2010). Além disto, os ependimomas 

podem não ser uniformes, apresentando variação histológica dentro da mesma 

lesão (Ellison, Kocak et al. 2011). As áreas de hipercelularidade podem ser 

difusas ou focais, podendo ser bem circunscritas e abruptas dentro de áreas 

menos celulares. Regiões anaplásicas apresentam alta taxa de mitoses, apesar 

de não haver um limiar para o diagnóstico com ampla aceitação. A presença de 

áreas focais de atipia celular e mitoses em atividade não são suficientes para o 

diagnóstico de anaplasia. Essas dificuldades têm levado a resultados 

controversos em relação à importância do grau histológico como fator 

prognóstico nos ependimomas (Godfraind 2009; Zacharoulis and Moreno 2009; 

Ellison, Kocak et al. 2011). 

Reações de imuno-histoquímica (IHQ) com anticorpos que indicam 

atividade mitótica, como Ki-67 (MIB-1) e ciclina D1, e proliferação vascular com 

EGFR (epidermal growth factor receptor) foram estudados em séries de casos, 

algumas mostrando correlação inversa da expressão com a evolução 

(Prayson 1998; Korshunov, Golanov et al. 2002; Zamecnik, Snuderl et al. 2003; 

Wolfsberger, Fischer et al. 2004; Mendrzyk, Korshunov et al. 2006; 

Senetta,  Miracco et al. 2011; Zawrocki, Izycka-Swieszewska et al. 2011; Modena, 

Buttarelli et al. 2012; Stephen, Sievert et al. 2012; Verma, Zhou et al. 2012; 

Moreno, Popov et al. 2013). As análises dos níveis de expressão gênica e 
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proteica, além da citogenética, são importantes para uma melhor estratificação 

dos ependimomas de acordo com sua biologia e como alternativa às 

dificuldades atuais de classificação (Korshunov, Witt et al. 2010; Godfraind, 

Kaczmarska et al. 2012; Raghunathan, Wani et al. 2013). Uma possível 

estratificação mais precisa desses pacientes permitiria identificar os casos que 

necessitam tratamentos mais agressivos e novas terapias. 

O ependimoblastoma é, atualmente, classificado como um tumor 

neuroectodérmico primitivo (PNET - primitive neuroectodermal tumor), distinto 

da forma do ependimoma anaplásico. Este tumor é altamente infiltrativo e 

apresenta uma tendência de metastatizar dentro do SNC, sendo assim, 

associado com um pior prognóstico (Kleihues, Burger et al. 1993).  

 

 

3.4  Tratamento 

 

Os ependimomas, em geral, são doenças localmente invasivas, sendo a 

maioria das recorrências locais. A disseminação pelo SNC ocorre raramente e 

acarreta em pior prognóstico (Zacharoulis, Ashley et al. 2010). O tratamento é 

baseado em terapias para atingir o controle local da doença. Embora a 

ressecção completa seguida de radioterapia conformational sejam os melhores 

tratamentos disponíveis até o momento, é pouco provável que eles melhorem 

drasticamente no futuro. Portanto, é necessário o desenvolvimento de 

quimioterápicos mais efetivos no controle da doença (Hsu, Pradilla et al. 2009; 

Merchant 2009; Shim, Kim et al. 2009; Wright and Gajjar 2009). 

 

3.4.1  Cirurgia 

A cirurgia tem um papel essencial, pois fornece tecido para diagnóstico 

histológico e influencia no controle da doença, sendo, atualmente, o único fator 

para melhora na sobrevida de acordo com o grau de ressecção (McLaughlin, 

Marcus et al. 1998; Schwartz and McCormick 2000; Shim, Kim et al. 2009; 

Gilbert, Ruda et al. 2010; Wright and Gajjar 2012). Apesar da ressecção 

completa ser de grande importância no tratamento, é atingida somente em 
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cerca de 40 a 60% dos casos (Zacharoulis and Moreno 2009). A invasão do 

tronco cerebral ou medular, aderências às estruturas vasculares, nervos 

cranianos ou à superfície ventricular estão entre as causas para ressecção 

incompleta e maiores taxas de complicação (Waldron, Laperriere et al. 1993; 

Chang, Choe et al. 2002; Boop and Sgouros 2009; Gilbert, Ruda et al. 2010). 

 

3.4.2  Radioterapia 

O impacto da radioterapia no seguimento dos pacientes não é endossado 

por dados estatísticos consistentes devido a poucos estudos controlados 

e randomizados (Reni, Gatta et al. 2007; Hsu, Pradilla et al. 2009; Merchant, 

Li et al. 2009; Gilbert, Ruda et al. 2010). Seu uso, como parte do tratamento 

pós-operatório padrão, iniciou-se após estudo que mostrou uma melhora na 

sobrevida de 17% para 40% dos pacientes submetidos apenas à cirurgia para 

aqueles que foram submetidos à radioterapia pós-operatória (Mork and Loken 

1977). Uma vez que o descontrole local da doença ainda é o fator mais 

significativo para a recorrência e baixa sobrevida, há um consenso de que a 

radioterapia deve ser parte do tratamento padrão para a maioria dos pacientes, 

principalmente para aqueles com ressecção incompleta e com ependimoma de 

alto grau histológico (Pollack, Gerszten et al. 1995; Merchant and Fouladi 2005; 

Rogers, Pueschel et al. 2005; Boop and Sgouros 2009; Bouffet, Tabori et al. 2009; 

Merchant, Li et al. 2009; Zacharoulis and Moreno 2009; Gilbert, Ruda et al. 2010; 

Wright and Gajjar 2012; Oh, Ivan et al. 2013).  

A opção por seguimento sem radioterapia é aceitável nos pacientes com 

ressecção completa, grau histológico não anaplásico, localização medular ou 

supratentorial e em crianças menores de 3 anos, reservando-se a radioterapia 

para casos com progressão da doença (Sgouros, Malluci et al. 1996; Schwartz 

and McCormick 2000; Little, Sheean et al. 2009; Sung, Lim do et al. 2012; 

Venkatramani, Dhall et al. 2012; Wright and Gajjar 2012).  

Menos que 10% dos pacientes com ependimoma apresentam disseminação 

da doença ao diagnóstico e a maioria apresenta recidiva local, independente da 

localização do tumor primário ou do grau histológico (Goldwein, Glauser et al. 1990; 

Combs, Kelter et al. 2008; Messahel, Ashley et al. 2009; Wright and Gajjar 2012). 
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Protocolos anteriores preconizavam a irradiação de neuroeixo em todos os 

pacientes com lesão infratentorial ou com histologia anaplásica (Salazar, Castro-

Vita et al. 1983; Vanuytsel and Brada 1991). Estudos retrospectivos falharam em 

mostrar benefícios da irradiação profilática do neuroeixo em ependimomas 

localizados. Atualmente, seu uso restringe-se a pacientes com evidências de 

disseminação, apesar dos estudos não mostrarem claros benefícios (Merchant, 

Haida et al. 1997; Combs, Kelter et al. 2008).  

 

3.4.3  Quimioterapia 

Até o momento, não há um papel definido do uso da quimioterapia no 

tratamento dos pacientes com ependimoma, sendo sua aplicação restrita a 

estudos clínicos, não fazendo parte do tratamento padrão inicial (Bouffet, 

Perilongo et al. 1998; Merchant and Fouladi 2005; Reni, Gatta et al. 2007; 

Bouffet, Tabori et al. 2009; Shim, Kim et al. 2009; Wright and Gajjar 2009; 

Wright and Gajjar 2012).  

A maioria dos estudos é retrospectiva e envolve pacientes com doença 

recorrente. A taxa de resposta dos ependimomas a agentes únicos é de 11%, 

com menos que 5% dos casos mostrando resposta completa (Bouffet and 

Foreman 1999). Cisplatina mostrou ser o agente mais ativo dos 

quimioterápicos únicos já testados (Khan, D'Souza et al. 1982; Sexauer, 

Khan et al. 1985; Walker and Allen 1988; Goldwein, Glauser et al. 1990; 

Grundy, Wilne et al. 2007; Garvin, Selch et al. 2012). Naqueles raros pacientes 

que respondem à quimioterapia, não há um aumento significativo da sobrevida, 

mesmo nos casos submetidos à quimioterapia em associação ou em adição à 

radioterapia (Needle, Goldwein et al. 1997; Robertson, Zeltzer et al. 1998; 

Timmermann, Kortmann et al. 2000). Os estudos prospectivos com vários 

esquemas de quimioterapia também falham em mostrar resultados efetivos 

(Reni, Gatta et al. 2007; Zacharoulis and Moreno 2009; Garvin, Selch et al. 2012; 

Gururangan, Fangusaro et al. 2012; Wright and Gajjar 2012). 

A quimioterapia em crianças menores de 5 anos é utilizada como 

tentativa de postergar a radioterapia e tentar evitar os efeitos deletérios 

tardios do seu uso no encéfalo em desenvolvimento (Donahue 1992; Constine, 
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Woolf et al. 1993; Grill, Le Deley et al. 2001; Mulhern, Merchant et al. 2004; 

Merchant, Kiehna et al. 2005; Grundy, Wilne et al. 2007; von Hoff, 

Kieffer et al. 2008; Bouffet, Tabori et al. 2009; Zacharoulis and Moreno 2009; 

Garvin, Selch et al. 2012). O uso de agentes-alvo baseados no padrão 

molecular do tumor ainda é pouco  estudado e sem resultado efetivo 

(Wright  and Gajjar 2009; Atkinson, Shelat et al. 2011; Shonka 2011; 

Benesch, Frappaz et al. 2012). 

 

 

3.5  Fatores prognósticos clínicos   

  

Muitos autores têm procurado fatores que podem predizer o prognóstico 

em um caso de ependimoma. A maioria das casuísticas é retrospectiva e inclui 

poucos pacientes devido à baixa incidência desse tipo de tumor. Além disso, os 

estudos foram realizados ao longo de diversas décadas, dificultando a 

interpretação dos resultados devido a mudanças na classificação e nos 

protocolos de tratamento ao longo do tempo. A consequência é que fatores 

prognósticos comprovadamente aceitos são insuficientes (Bouffet, Perilongo et 

al. 1998; Reni, Gatta et al. 2007; Bouffet, Tabori et al. 2009; Gilbert, Ruda et al. 

2010). O fator prognóstico mais importante, atualmente, é o grau de ressecção 

(Zacharoulis and Moreno 2009; Amirian, Armstrong et al. 2012). Outras 

variáveis importantes são a idade do paciente ao diagnóstico, a localização do 

tumor, o grau histológico e a extensão da doença ao diagnóstico (presença de 

disseminação liquórica) (Zacharoulis and Moreno 2009). Não há um sistema de 

estadiamento formalmente reconhecido, porém sabe-se que a disseminação 

leptomeníngea, apesar de rara, é importante (menos que 5% ao diagnóstico) 

(Zacharoulis, Ji et al. 2008).  

Amirian e col. publicaram uma casuística baseada em banco de dados 

americano de informação sobre câncer (The Surveillance, Epidemiology and End 

Results – SEER) do período entre 1973 e 2007 (Amirian, Armstrong et al. 2012). 

Estudos anteriores também utilizaram essa mesma base de dados 

(McGuire,  Sainani et al. 2009; Rodriguez, Cheung et al. 2009). Foram 

coletados dados de idade, sexo, raça e etnia, grau histológico, localização do 
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tumor, grau de ressecção, tempo de sobrevida (da data do diagnóstico até 

morte ou último seguimento) e uso de radioterapia em 2.802 pacientes com 

diagnóstico de ependimoma. A análise foi baseada em subgrupos divididos 

segundo idade (população pediátrica <18 anos e adultos >18 anos). Modelos 

de regressão de Cox e a análises por CART (Classification and Regression 

Tree) foram utilizados para identificar preditores de mortalidade nessa 

população (Lemon, Roy et al. 2003). Os autores discutem a importância da 

análise multivariada e da estratificação com a finalidade de diminuir possíveis 

fatores de confusão e conclusões errôneas, já que os fatores estudados são 

clinicamente e biologicamente relacionados. Devido à raridade do tumor, a 

maioria das casuísticas apresenta subgrupos muito pequenos e não permite 

tais análises. 

  

3.5.1  Idade  

Uma correlação entre idade e prognóstico tem sido sugerida. A baixa 

incidência do tumor, as diferentes definições para a idade máxima pediátrica entre 

as várias casuísticas (variando entre 12 a 20 anos), além da heterogeneidade do 

grau histológico e localização do tumor entre os grupos não permitem 

conclusões definitivas (Reni, Gatta et al. 2007). Os ependimomas, em geral, são 

raros em adultos, principalmente na localização intracraniana, porém, é o tipo 

de tumor intramedular mais frequente (Schwartz and McCormick 2000; 

Chang, Choe et al. 2002; Reni, Brandes et al. 2004; Metellus, Barrie et al. 2007; 

McGuire, Sainani et al. 2009; Armstrong, Vera-Bolanos et al. 2010; 

Gilbert, Ruda et al. 2010). A maioria das casuísticas é da população pediátrica 

e de tumores intracranianos, embora com poucos pacientes (Shu, Sall et al. 2007; 

Tihan, Zhou et al. 2008; Boop and Sgouros 2009; Zacharoulis and Moreno 2009; 

Phi, Wang et al. 2012; Vaidya, Smee et al. 2012).  

Em uma casuística grande com análise geral utilizando base de dados de 

câncer (SEER), demostrou-se uma maior sobrevida em pacientes adultos 

(Rodriguez, Cheung et al. 2009; Amirian, Armstrong et al. 2012). Em análise 

com idade estratificada, os extremos de idade (<5 anos e >60 anos) mostraram 

pior evolução (Duffner, Krischer et al. 1998; Amirian, Armstrong et al. 2012; 
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Amirian, Armstrong et al. 2012). Em geral, quanto menor a idade, pior o 

prognóstico devido a fatores como o comportamento mais agressivo do tumor e 

mais complicações relacionadas tanto ao tratamento cirúrgico como às terapias 

adjuvantes (Tihan, Zhou et al. 2008). Muitos pacientes não realizam 

radioterapia antes dos 3 anos de idade devido às complicações tardias 

relacionadas à irradiação do cérebro em desenvolvimento (Duffner, Krischer et 

al. 1998; Merchant and Fouladi 2005).  

 

3.5.2  Localização 

O papel da localização também é controverso. Há um grande viés 

de  análise com a idade, pois o tumor intramedular é mais frequente em 

adultos  e  o  intracraniano, em crianças (Zacharoulis and Moreno 2009; 

Gilbert,  Ruda  et  al.  2010). Embora a histologia seja similar entre as lesões 

intramedulares e as intracranianas, o comportamento biológico é distinto, 

geralmente mais favorável nas intramedulares (Chang, Choe et al. 2002; 

Reni,  Gatta et al. 2007; Amirian, Armstrong et al. 2012; Benesch, 

Frappaz  et al. 2012). A evolução é mais incerta nas lesões intracranianas. 

A localização supratentorial é descrita como fator de pior prognóstico devido à 

característica mais infiltrativa no parênquima normal, dificultando a ressecção 

total (McLaughlin, Marcus et al. 1998; Korshunov, Golanov et al. 2004; 

Reni, Brandes et al. 2004; Metellus, Barrie et al. 2007). Outros autores, porém, 

relatam que pacientes com ependimomas da fossa posterior possuem pior 

prognóstico devido a sua ocorrência em pacientes mais jovens, a invasão de 

estruturas, como o tronco encefálico, o assoalho do quarto ventrículo, o ângulo 

ponto-cerebelar, e o envolvimento dos nervos cranianos e vasos, tornando a 

ressecção completa difícil (Shu, Sall et al. 2007; Tihan, Zhou et al. 2008; 

Phi, Wang et al. 2012; Vaidya, Smee et al. 2012). Em análise estratificada 

por  idade, os fatores prognósticos foram distintos entre a população adulta 

e  pediátrica: a localização supratentorial apresenta pior prognóstico nos 

adultos, enquanto que, na população pediátrica, a infratentorial foi pior 

(Amirian, Armstrong et al. 2012). 
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3.5.3  Grau histológico 

A influência do grau histológico do tumor na sobrevida dos pacientes e na 

recidiva da doença ainda é controverso (Korshunov, Golanov et al. 2004; 

Tihan, Zhou et al. 2008; Godfraind 2009). A definição pouco precisa da OMS 

quanto aos critérios de malignidade e o fato de alguns ependimomas 

apresentarem variação histológica dentro da mesma lesão, com alguns nódulos 

de hipercelularidade, proliferação vascular e necrose, faz com que o grau 

de  discrepância entre patologistas seja alto (Louis, Ohgaki et al. 2007; 

Godfraind  2009; Ellison, Kocak et al. 2011). Embora alguns estudos utilizem 

classificações próprias, com critérios de anaplasia mais precisos, além de 

revisões por mais de um patologistas, os resultados são inconsistentes (Schiffer, 

Chio et al. 1991; Merchant, Jenkins et al. 2002; Korshunov, Golanov et al. 2004; 

Kurt, Zheng et al. 2006; Metellus, Barrie et al. 2007; Ellison, Kocak et al. 2011). 

Há, também, estudos com marcadores imuno-histoquímicos, porém sem 

resultados definitivos (Korshunov, Golanov et al. 2002; Zamecnik, Snuderl et al. 

2003; Kuncova, Janda et al. 2009; Zawrocki, Izycka-Swieszewska et al. 2011). 

As características histológicas dos ependimomas anaplásicos incluem atipia 

nuclear, atividade mitótica aumentada, aumento da celularidade, proliferação 

microvascular e/ou necrose (Louis, Ohgaki et al. 2007). Essas características para 

classificação de anaplasia não estão relacionadas com o comportamento biológico 

dos ependimomas (Schiffer, Chio et al. 1991). Em revisão por Godfraind e cols. 

(2009), os autores sugerem que a localização seja incluída na gradação 

histológica, além dos critérios específicos e relevantes de malignidade, variantes 

histológicas e biomarcadores na tentativa de ser relevante em predizer a evolução 

dos pacientes. Em estudo mais recente, características histológicas específicas do 

tumor se correlacionaram com a localização de origem do ependimoma, 

reforçando a proposta de uma classificação que considere esse fator 

(Raghunathan, Wani et al. 2013).  

Outro fator de confusão é o fato de que séries mais antigas ou que foram 

realizadas em um longo período de tempo podem não distinguir entre 

pacientes com ependimomas anaplásicos e ependimoblastomas, tumor de 

evolução distinta e pior prognóstico, classificado como PNET a partir da revisão 

da OMS de 1993 (Kleihues, Burger et al. 1993).  
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3.5.4  Extensão da ressecção 

A extensão da ressecção tem sido proposta como um fator prognóstico 

independente. A ressecção completa leva a uma maior sobrevida em cinco 

anos comparada a uma ressecção subtotal ou a uma biópsia da lesão (Bouffet, 

Perilongo et al. 1998; Reni, Gatta et al. 2007; Tihan, Zhou et al. 2008; 

Boop and Sgouros 2009; Zacharoulis and Moreno 2009; Gilbert, Ruda et al. 2010; 

Amirian, Armstrong et al. 2012; Benesch, Frappaz et al. 2012; Wright and 

Gajjar 2012; Andreiuolo, Ferreira et al. 2013; Cage, Clark et al. 2013). 

Em algumas séries de casos, o único e mais importante determinante de 

evolução nos casos de ependimomas na faixa etária pediátrica foi o grau de 

ressecção. A sobrevida em cinco anos em crianças com tumores ressecados 

totalmente é de 67 a 80%, enquanto que os com ressecção incompleta é de 22 

a 47%. Semelhantemente, o tempo livre de progressão em cinco anos é maior 

nos casos de ressecção completa (51 a 75%) do que nos de ressecção 

incompleta (0 a 26%) (Nazar, Hoffman et al. 1990; Sutton, Goldwein et al. 1990; 

Healey, Barnes et al. 1991; Rousseau, Habrand et al. 1994; Pollack, 

Gerszten et al. 1995; Foreman, Love et al. 1996; Needle, Goldwein et al. 1997; 

Perilongo, Massimino et al. 1997; Robertson, Zeltzer et al. 1998; 

Horn,  Heideman et al. 1999; Figarella-Branger, Civatte et al. 2000; 

Palma,  Celli et al. 2000; Paulino, Wen et al. 2002; van Veelen-Vincent, Pierre-

Kahn et al. 2002; Zamecnik, Snuderl et al. 2003; Kawabata, Takahashi et al. 2005; 

Shu, Sall et al. 2007; Tihan, Zhou et al. 2008; Merchant, Li et al. 2009; 

Benesch, Weber-Mzell et al. 2010; Venkatramani, Dhall et al. 2012). 

A ausência de evidências do impacto da cirurgia na sobrevida pode 

estar  relacionada com a avaliação não objetiva do grau de ressecção, ou 

seja,  não comprovada por exames de ressonância pós-operatória, e por 

estudos que englobam pacientes operados antes da era microcirúrgica 

(Chang, Choe et al. 2002; Korshunov, Golanov et al. 2004; Reni, Gatta et al. 2007; 

Shim, Kim et al. 2009; Armstrong, Vera-Bolanos et al. 2010). Um estudo mostra 

que o cirurgião estima a extensão da ressecção de forma diferente dos exames 

radiológicos pós-operatórios em 32% dos pacientes (Healey, Barnes et al. 1991). 

A extensão da ressecção deve ser confirmada por ressonância magnética com 
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e sem contraste realizada até 72 horas após a cirurgia para evitar confusões na 

interpretação de artefatos pós-operatórios, sendo a ressecção completa 

definida como a ausência de tumor na ressonância pós-operatória (Steinbok, 

Hentschel et al. 1996). Considera-se uma ressecção quase completa quando 

se tem tumor visível na superficie do quarto ventrículo observado durante a 

cirurgia, porém não evidenciado na ressonância pós-operatória, ou quando o 

resíduo tumoral for de até 1,5 cm2 (Robertson, Zeltzer et al. 1998; Sanford, 

Merchant et al. 2009). Em alguns estudos, utiliza-se o valor de até 0,5 cm de 

espessura para considerar uma ressecção próxima do total e valores acima 

desse como ressecção subtotal (Merchant and Fouladi 2005). O grau de 

ressecção completo, quando comprovado por exame de imagem pós-

operatório, se correlacionou com um maior tempo livre de progressão em cinco 

anos (Healey, Barnes et al. 1991). 

  

  

3.6  Características genéticas  

 

Até recentemente, as pesquisas em ependimomas foram limitadas pelo 

pequeno número de tumores disponíveis para estudo, baixa resolução das 

técnicas citogenéticas, e a ausência de linhagens celulares e modelos animais 

(Yao, Mack et al. 2011). Com a melhora nas técnicas, o número de estudos 

descrevendo marcadores moleculares como ferramenta para estratificação dos 

ependimomas aumentou muito desde a última década, porém nenhum desses 

marcadores atingiu a prática clínica ou de rotina neuropatológica nem alterou 

decisões de tratamento (Kilday, Rahman et al. 2009; Grill, Bergthold et al. 2011; 

Witt, Korshunov et al. 2012; Andreiuolo, Ferreira et al. 2013).  

Não há evidência de associação dos ependimomas com síndromes 

familiares (Yao, Mack et al. 2011). Há um aumento de incidência de 

ependimomas intramedulares na neurofibromatose tipo 2 (NF2), embora o risco 

de desenvolvimento de ependimomas intracranianos ou mixopapilares não seja 

maior (Ebert, von Haken et al. 1999; Schwartz and McCormick 2000). O gene 

NF2 está localizado no cromossomo 22q (merlin - 22q12.2) e pacientes com 

mutações apresentam tendência a desenvolver diversos tumores no SNC. 
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Alterações no cromossomo 22, como monossomia ou perdas alélicas, variam 

nas casuísticas de ependimoma (tanto intracraniano como intramedular) de 

26 a 71%, sugerindo a presença de outro gene supressor de tumor, distinto de 

NF2, nessa região (Weremowicz, Kupsky et al. 1992; Rubio, Correa et al. 1994; 

Hulsebos, Oskam et al. 1999; Ward, Harding et al. 2001; Ammerlaan, de 

Bustos et al. 2005; Buccoliero, Castiglione et al. 2010; Yao, Mack et al. 2011).  

Há descrição de ependimomas em pacientes com a síndrome familiar de 

Li-Fraumeni (mutação germinativa do gene supressor de tumor da proteína p53, 

TP53) (Metzger, Sheffield et al. 1991; von Haken, White et al. 1996). Mutações 

somáticas de TP53, geralmente, não são encontradas nos ependimomas 

esporádicos, provavelmente por não ter um papel importante na sua patogênese 

(Fink, Rushing et al. 1996; Gaspar, Grill et al. 2006; Sharma, Ghara et al. 2009; 

Manasa, Uppin et al. 2012). Há escassos relatos de pacientes com síndrome de 

Turcot que desenvolvem ependimomas. Esses pacientes apresentam mutação 

germinativa do gene APC (adenomatous polyposis coli), localizado no 

cromossomo 5, e, consequentemente, aumento da atividade da via de 

sinalização Wnt (Torres, Korones et al. 1997; Mullins, Rubio et al. 1998; Onilude, 

Lusher et al. 2006). Pacientes com a síndrome de neoplasia endócrina múltipla 

tipo 1, devido à mutação no cromossomo 11q13, podem apresentar 

ependimomas medulares (Kato, Uchimura et al. 1996). Algumas outras famílias 

com aumento da incidência de ependimomas foram relatadas, porém sem 

identificação da síndrome tumoral (Yao, Mack et al. 2011). 

Há muitos estudos citogenéticos usando cariótipo ou CGH (comparative 

genomic hydridization) e array CGH (aCGH), mostrando numerosas e esparsas 

alterações cromossômicas, que incluem desde simples rearranjos até aberrações 

numéricas e estruturais de cariótipo encontradas em ependimomas de pacientes 

adultos e crianças (Reardon, Entrekin et al. 1999; Zheng, Pang et al. 2000; 

Hirose, Aldape et al. 2001; Carter, Nicholson et al. 2002; Dyer, Prebble et al. 2002; 

Jeuken, Sprenger et al. 2002; Huang, Starostik et al. 2003; Rousseau, 

Palm et al. 2007; Kilday, Rahman et al. 2009; Schneider, Monoranu et al. 2009; 

Rousseau, Idbaih et al. 2010; Yao, Mack et al. 2011; Witt, Korshunov et al. 2012). 

A técnica de CGH envolve hibridização simultânea do DNA genômico do tumor 

e não tumoral, cada um com marcador fluorescente diferente. As diferenças na 
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intensidade da fluorescência entre as duas marcações ao longo de cada 

cromossomo identificam regiões de ganho ou perda genética dentro do 

genoma tumoral. Essa técnica é mais sensível que  o cariótipo para encontrar 

perdas e ganhos de material genético (Kilday, Rahman et al. 2009). Uma 

melhor definição dessas regiões alteradas é avaliada por aCGH, constituindo 

um mapa mais fino da variação no número de cópias cromossômicas com 

melhor correlação com o nível de expressão gênica (Yao, Mack et al. 2011). 

Os resultados de estudos de cariótipo e CGH foram analisados em 

metanálise (Kilday, Rahman et al. 2009). Dos 21 estudos que usavam o 

cariótipo como metodologia, 89,2% dos pacientes apresentavam alguma 

anomalia, sendo que a alteração no cromossomo 22 foi identificada em 30% 

dos casos e a do cromossomo 1q em 20%. Não houve diferenciação das 

alterações encontradas nos casos de pacientes pediátricos e adultos nesses 

estudos. Já na revisão dos estudos com uso de CGH e aCGH como 

metodologia, foi evidenciada uma clara distinção entre as alterações 

encontradas de acordo com idade e localização. As anomalias mais comuns 

nos pacientes pediátricos foram: ganhos nos cromossomos 1q, 7 e 9 e perdas 

nos 22, 3, 9q, 13q, 6q, 1p, 17 e 6; na população adulta, foram: ganhos nos 7, 9, 

12, 5, 18, X e 2 e perdas nos 22/22q, 10, 13q, 6 e 14q (Zheng, Pang et al. 2000; 

Ward, Harding et al. 2001; Carter, Nicholson et al. 2002; Ammerlaan, de Bustos 

et al. 2005; Tamiolakis, Papadopoulos et al. 2006). A população adulta 

apresentou um maior número de alterações por pacientes que a pediátrica 

(7,5 vs 3,8). Um genoma “balanceado” foi encontrado em 36 a 58% dos 

pacientes pediátricos enquanto que em menos 10% dos adultos. As alterações 

encontradas na população pediátrica são semelhantes às dos tumores 

intracranianos, enquanto que as da população adulta se assemelham aos 

intramedulares (Hirose, Aldape et al. 2001; Dyer, Prebble et al. 2002; Korshunov, 

Neben et al. 2003; Taylor, Poppleton et al. 2005; Modena, Lualdi et al. 2006; 

Biernat and Zawrocki 2007; Kilday, Rahman et al. 2009; Korshunov, 

Witt et al. 2010; Rousseau, Idbaih et al. 2010; Kim, Huang et al. 2013). 

Apesar das diversas alterações citogenéticas já conhecidas, pouca 

informação sobre oncogenes e vias moleculares responsáveis pelo 

desenvolvimento dos ependimomas são conhecidas. As alterações 
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cromossômicas amplas e localizadas em numerosos genes torna difícil 

discriminar alterações genéticas “geradoras” (drivers) das “passageiras” 

(passengers). O desenvolvimento do microarray e tecnologias de 

sequenciamento em larga escala têm permitido uma melhor correlação dos 

achados de perdas e ganhos de regiões cromossômicas com dados de 

expressão gênica (Yao, Mack et al. 2011). 

No cromossomo 22q, outros genes estudados, além do NF2, são: 

hSNF5/INI1 (sem alteração identificada); RAC2 (pior sobrevida em menores 2 

anos); hipoexpressão de C22ORF2 (CHIBBY), FBX7, CBX7 e SBF1; 

SULTAN4A1 (Kraus, de Millas et al. 2001; Suarez-Merino, Hubank et al. 2005; 

Modena, Lualdi et al. 2006; Karakoula, Suarez-Merino et al. 2008). 

O cromossomo 1q apresenta ganho mais frequente na população pediátrica, 

em pacientes com idades menores que dois anos, nos tumores anaplásicos e 

com localização infratentorial. Os genes candidatos já estudados nessa região 

são: DUSP12, laminin, PRELP, HSPA6, GAC1, CHI3L1, TPR, JTB, SHC1 e 

S100A10 (Suarez-Merino, Hubank et al. 2005; Mendrzyk, Korshunov et al. 2006; 

Karakoula, Suarez-Merino et al. 2008; Rand, Prebble et al. 2008). A deleção de 

áreas do cromossomo 6q é mais comum em casos com localização infratentorial 

e concomitante hipoexpressão dos genes SNX9, SYNJ2, AMD1, CDK11 e 

SASH1 (Huang, Starostik et al. 2003; Suarez-Merino, Hubank et al. 2005; 

Monoranu, Huang et al. 2008). Deleções no cromossomo 9 são mais comuns 

nos tumores de localização supratentorial: CDKN2A (pior prognóstico); DBC1, 

DEC1, LPAR1 e TXN (oncogenes descritos em outros tumores) (Huang, 

Starostik et al. 2003; Puget, Grill et al. 2009; Schneider, Monoranu et al. 2009; 

Korshunov, Witt et al. 2010). A identificação de ganho no cromossomo 7 pode 

estar relacionado com os genes: EGFR, TWIST1, HDAC9 e ARHGEF5 

(Mendrzyk, Korshunov et al. 2006; Modena, Lualdi et al. 2006).  

A expressão de receptores de membrana tirosino-quinase pertencentes à 

família Erb (ERBB1 – EGFR; ERBB2, ERBB3 e ERBB4) foi estudada por IHQ 

em 121 pacientes, a maioria da população pediátrica com tumores em 

localização infratentorial. O autor fez correlação da expressão dessas proteínas 

com dados clínicos de ressecção tumoral criando grupos de risco. Nesse 

estudo, pacientes com ressecção incompleta e coexpressão de Ki-67, ERBB2 e 
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ERBB4 apresentaram pior prognóstico, sendo considerados grupo de alto 

risco. O autor sugere o uso substâncias inibidoras para ERBB2 como alvo 

terapêutico nesses casos (Gilbertson, Bentley et al. 2002).  

Outro estudo que utiliza a técnica de CGH em 68 amostras de 

ependimoma e IHQ por meio de tissue microarray (TMA) em 170 pacientes 

também encontra correlação entre pior prognóstico e maiores níveis de 

expressão proteica de EGFR. Esse estudo também identifica ganho no 

cromossomo 1q em ependimomas de pacientes pediátricos, com tumores 

anaplásicos, de localização intracraniana e com pior prognóstico (maior 

recorrência e mortalidade) (Mendrzyk, Korshunov et al. 2006). 

Korshunov e cols. (2003) utilizaram a técnica de microarray para estudar 39 

casos de ependimomas com amostras tanto intracraniana como intramedular, 

tanto pediátrica como adulta e de todos os graus histológicos. Foram estudados 

2600 genes envolvidos com processos de mitose, controle do ciclo celular, 

apoptose e oncogenes conhecidos. Os dados foram correlacionados com 

achados citogenéticos e foram confirmados por PCR (Polymerase Chain 

Reaction) quantitativo em tempo real (RT-qPCR) e IHQ. Os 16 genes mais 

expressos foram: CLU, AK1, RAF1, MMP12, SERPING1, FOXJ1, MSX1, CRYAB, 

PSAP, PCDGCH3, ITIH2, CETN2, IGF2, HLA-DRA, DNAJB2, GRM5. O padrão 

de expressão gênica foi diferente de acordo com o grau histológico, a localização 

e a idade, sendo os genes MSX1 e IGF2 mais expressos em tumores com 

localização intracraniana, FGFR e CCND1 nos anaplásicos, HOXB5 nos 

intramedulares e CDKN2A com menor expressão nos supratentoriais. 

Outro estudo, em 2005, utilizou-se, também, da técnica de microarray 

para estudar 12.000 genes em 19 amostras de ependimoma intracraniano em 

população pediátrica. Foram identificados 26 genes hiperexpressos (COL4A1, 

IBP2, HOX7, Wee1, GAC1, WNT5A, FN1 e outros) e 84 hipoexpressos (EB1, 

SCHIP-1 e outros). A correlação com CGH mostrou genes diferentemente 

expressos na região 22q (hipoexpressão de FBX7, C22orf2, CBX7 e SBF1), 6q 

(hipoexpressão de AMD1, CDK11 e SASH1) e 1q (hiperexpressão de laminin, 

GAC1). A expressão gênica foi confirmada por RT-qPCR em alguns casos. 

Não se encontraram alterações na expressão dos genes EGFR, PDGF, 
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PDGFR, CDK2, Rb, MDM2 e PTEN, e não foram identificadas correlações 

clínicas (Suarez-Merino, Hubank et al. 2005).  

Taylor e cols. (2005) utilizaram técnicas de microarray e aCGH em 29 

amostras de ependimomas congelados, com maioria de localização 

intracraniana, histologia clássica e população pediátrica. Foram estudados 

18.400 genes, sendo que os 1.000 genes que apresentavam maior variação 

foram selecionados para análise de bioinformática e agrupamentos não 

hierárquicos. Os achados moleculares foram validados por TMA em 71 casos 

de ependimomas fixado em parafina. Não houve correlação da idade e do grau 

histológico com os achados moleculares. Demostrou-se que ependimomas de 

cada localização (supratentorial, infratentorial e intramedular) apresentam 

padrões distintos de expressão gênica que se correlacionam com perdas e 

ganhos em cromossomos. As características genéticas de cada um desses 

subgrupos se correlacionaram com o padrão de expressão gênica das células 

ependimárias normais que se desenvolvem a partir das células gliais radiais 

(radial glial cells – RGC) embriogênicas da zona subventricular (ZSV) dos 

ventrículos laterais e do canal espinhal. Genes que foram diferentemente 

expressos de acordo com a localização: supratentorial – CDKN2A, EPHB2/ 3/ 4, 

EPHRIN A3/ A4, CCNB2, CCND1, CCNG2, CDK2/ 4, CDKN1C/ 2C, Jagged 1/ 2; 

intramedular – HOXA7/A9/B6/B7/C10/C6, IGF1 e infratentorial – ID1/2/4, 

AQP1/3/4. Para os autores, os achados confirmam as observações prévias que 

ependimomas supratentoriais e medulares devem surgir a partir de populações 

diferentes de células progenitoras neurais. Os autores concluíram que, em 

ependimomas, essas células-tronco apresentam propriedades de 

autorrenovação e são totipotentes, podendo representar alvos celulares das 

mutações primárias que promovem a doença. 

Os dados de SAGE (Serial Analysis of Gene Expression) e as técnicas 

de aCGH e RT-qPCR foram utilizados e correlacionados entre si em estudo 

com 24 pacientes com ependimoma intracraniano, em sua maioria, na 

população pediátrica. As alterações citogenéticas foram diferentes de acordo 

com a localização, com a idade, porém sem diferenciação quanto ao grau 

histológico. Os dados de SAGE identificaram genes e vias diferentemente 

expressas nos ependimomas: NOTCH, Sonic hedgehog (SHH), motilidade e 
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adesão celular (ITGB1, EGFR, VIL2, CAPN2, MLC1), estresse celular (HSPB1, 

MAPKAPK3, BCL2, CDC2 e FAS), MSX1, IGF2, EGF, ERBB3, SCR, ERBB2 e 

DNALI1. Houve concordância de 80 genes pelas análises de aCGH e SAGE, 

entre eles: hiperexpressão de NOTCH1, HES1, TCF, RUVBL1, MLF1, 

VIL2/erzin, IGF2 e ERBB2, além de hipoexpressão de THY1, GAP43 e SCN3B 

(Modena, Lualdi et al. 2006). 

A técnica de microarray foi utilizada em outro estudo de 34 pacientes com 

ependimoma. A casuística era geral, englobando pacientes adultos e crianças, 

histologia de baixo e alto grau, localização tanto intracraniana como 

intramedular. A análise por bioinformática selecionou 457 genes divididos em 

quatro grupamentos distintos: grupamento I – tumores anaplásicos (vias de 

apoptose, angiogênese e vias de desenvolvimento da matriz extracelular), 

grupamento II – tumores clássicos grau II (vias de desenvolvimento do SNC e 

vias de tumorigênese), grupamento III – tumores intracranianos (vias de 

neurogênese, como a via Notch e via SHH) e grupamento IV – tumores 

intramedulares (família homeobox – HOX; desenvolvimento embrionário). 

Os autores procuram hipóteses para o papel de cada alteração no contexto das 

vias oncogênicas e no “concerto molecular” que leva à tumorigênese dos 

ependimomas. Sugerem que a ativação simultânea das vias Notch e SHH 

manteriam o estado de célula-tronco e direcionariam sua proliferação, e que a 

via BMP (bone morphogenetic protein) agiria na diferenciação morfogenética 

nos ependimomas intracranianos. No caso dos ependimomas extracranianos, 

haveria uma desrregulação nos fatores de transcrição dos genes HOX, que 

coordenam o desenvolvimento do SNC e estão implicados na manutenção, 

proliferação e diferenciação das células-tronco. Um maior número de 

alterações cromossômicas na histologia clássica teria ligação com a alteração 

nas dineínas responsáveis pela formação do citoesqueleto e dos fusos 

mitóticos. Os ependimomas originados de qualquer um dos compartimentos 

(seja intracraniano ou intramedular) adquiririam o fenótipo anaplásico por 

desregulação da mesma via oncogênica, principalmente por menor 

funcionamento da Wnt/β-catenin (Palm, Figarella-Branger et al. 2009).  

Korshunov e cols. (2010) utilizaram a técnica de aCGH em uma coorte de 

122 pacientes e validaram os resultados em uma segunda coorte de 170 



  Revisão de Literatura  25 

 

 

pacientes por meio de TMA e FISH (fluorescence in situ hybridization), 

ambas com tumores intracranianos, população tanto pediátrica como de 

adultos. Os autores observaram a presença de uma citogenética “balanceada” 

(nenhuma, ou de 1 a 3 alterações cromossômicas) em cerca de 50% dos 

casos, chegando a 70% nos pacientes com idade menor que 4 anos. Houve a 

proposta de um sistema de estadiamento molecular de acordo com os achados 

citogenéticos e com correlação com a sobrevida: grupo 1 - ganho nos 

cromossomos 9, 15, 18, e perda 6 sem alterações em 1q e sem perda 

CDKN2A (sobrevida de 100%); grupo 2 - genoma “balanceado” para os 

cromossomos 1, 9, 15, 18 e 6 sem deleção CDKN2A (sobrevida de 78%); e 

grupo 3 com ganho 1q ou deleção homozigoze de CDKN2A (sobrevida de 

32%). A localização do tumor não apresentou correlação com o prognóstico, 

porém a idade pediátrica e a histologia anaplásica foram fatores independentes 

alterando a sobrevida e o tempo livre de doença. Os grupos citogenéticos 

propostos ultrapassaram os dados clínicos no sentido de predizer o 

prognóstico dos pacientes.  

Johnson e cols. (2010) estudaram o DNA de 204 casos de ependimoma 

por meio de copy number alteration (CNA) e o RNA de 83 casos por meio de 

microarray. As amostras englobavam todas as localizações. Os dados foram 

analisados e integrados por bioinformática, validados com RT-qPCR ou FISH. 

Essa análise permitiu a formação de nove subgrupos: A, B, C e D de 

localização supratentorial, E de localização intramedular, F com características 

mistas intramedular e infratentorial, G, H e I de localização infratentorial. 

A validação da expressão gênica mostra: deleção de CDKN2A, amplificação de 

NOTCH1, deleção do cromossomo 22q, amplificação de outros 28 novos genes 

e 23 outras deleções. As variantes de ependimomas sugerem que há 

combinações de células-tronco neurais (neural stem cells – NSC) suscetíveis 

com mutações específicas. 

Em 2011, duas coortes foram estudadas simultaneamente utilizando 

técnicas de microarray e aCGH, e seus achados validados em uma terceira 

coorte distinta utilizando TMA. A casuística nas coortes era geral para 

localização, grau histológico e idade. As análises de bioinformática foram 

utilizadas para a formação de grupamentos hierárquicos e identificação de 
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processos biológicos capazes de diferenciar os pacientes em grupos com 

prognósticos diferentes. Nos casos com tumores de localização infratentorial, 

dois grupos distintos foram identificados: grupo A – pacientes mais jovens, 

maior número de tumores laterais, maior frequência de ganho do cromossomo 

1q e restante do genoma “balanceado”, marcador LAMA2 (laminin alpha 2); 

grupo B – pacientes com tumores de linha média com várias alterações 

cromossômicas e marcador NELL2 (neural epidermal growth factor like 2). 

O grupo A apresentava, ainda, aumento da expressão de genes relacionados a 

outros tipos de tumores, como HIF-1alpha, VEGF, PDGF, MAPK, EGFR, 

TGF-Beta, RAS, GTPase, CHI3L1, TNC, ERRB4, BIRC5, S100A6. O grupo B 

apresentou perfil semelhante ao dos tumores intramedulares com expressão de 

genes relacionados à ciliogênese e formação de microtúbulos e metabolismo 

mitocondrial/oxidativo. O grupo A apresentou menor sobrevida em relação ao 

grupo B (Witt, Mack et al. 2011). 

Wani e cols. (2012) analisaram casos de quatro instituições diferentes dos 

Estados Unidos (estudo por meio de CERN Foundation - Collaborative 

Ependymoma Research Network) por meio de expressão gênica por RT-qPCR 

de 366 genes selecionados. Apenas casos intracranianos, infratentoriais foram 

estudados com intuito de validação dos grupos descritos por Witt e cols. em 

2011. Havia pacientes tanto adultos como crianças, e casos de histologia 

clássica e anaplásica. Essa análise também dividiu os pacientes em dois 

grupos de acordo com a expressão diferencial de genes: grupo 1 – pacientes 

menores que 10 anos de idade, expressão de genes relacionados à 

cicatrização, inflamação, migração e adesão celular; grupo 2 – sem assinatura 

genética específica. Desses genes analisados, 51 mostraram ter correlação 

com recorrência, sendo 22 com recorrência precoce (<3 anos) e 29 com tardia 

(após 3 anos). Houve concordância dos genes para recorrência precoce com o 

grupo 1 (e grupo A de Witt) e daqueles de recorrência tardia com o grupo 2 (e 

grupo B de Witt). Entre esses genes de recorrência, os 10 genes relacionados à 

pior sobrevida e a menor tempo livre de doença foram: MMP9, TOP2A, TKTL1, 

COL3A1, LAMB1, COL4A2 e TGFBI no grupo 1; GRIA1, F5, SLC14A1 no grupo 

2. Esses genes selecionados estão envolvidos com angiogênese, matriz 

extracelular e proliferação. O produto do gene TOP2A (topoisomerase II alpha) 
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foi analisado por IHQ apresentando correlação com menor sobrevida, porém 

esse dado não se mostrou um fator independente de fatores clínicos. 

Em estudo de 2012, os autores aplicaram a estratificação proposta por 

Korshunov e cols. em 2010 em uma coorte de 146 pacientes com tumores 

intracranianos, a maioria da população era pediátrica. Foi utilizada a técnica de 

iFISH (Interphase Immunofluorescence in situ hybridization) para detecção do 

ganho de 1q e perda de CDKN2A no cromossomo 9p. Apenas 2 pacientes 

apresentavam deleção em CDKN2A. Os pacientes foram divididos em grupos de 

risco de acordo com dados clínicos e citogenéticos: baixo risco – ressecção 

completa do tumor, baixa densidade celular no estudo histológico e sem ganho 

1q; alto risco – ressecção subtotal, alta densidade celular e ganho 1q; 

intermediário – pacientes que não apresentam as características dos grupos de 

alto e baixo risco. A localização infratentorial, a ressecção incompleta, a presença 

de alta densidade celular e o ganho no cromossomo 1q foram fatores 

prognósticos independentes. Não houve correlação prognóstica quando os 

pacientes foram divididos de acordo com os grupos propostos por Korshunov em 

2010, provavelmente devido a poucos pacientes apresentarem deleções de 

CDKN2A (Godfraind, Kaczmarska et al. 2012).  

Alguns autores estudaram a influência prognóstica da telomerase e de sua 

subunidade enzimática (hTERT) nos ependimomas (Mendrzyk, Korshunov et al. 

2006; Tabori, Ma et al. 2006; Tabori, Wong et al. 2008; Zawrocki, Izycka-

Swieszewska et al. 2011; Modena, Buttarelli et al. 2012). Os telômeros são 

estruturas ao final dos cromossomos cuja função é servir como um “tampão” 

impedindo que esse final seja reconhecido pelo organismo como uma quebra na 

estrutura do DNA. Tornam-se menores em células em proliferação, até que 

sejam disfuncionais, resultando em instabilidade genômica ou repressão 

irreversível do ciclo celular. A manutenção dos telômeros é um dos marcos de 

células cancerosas, acreditando-se que eles permitam a proliferação contínua 

dessas células (Hanahan and Weinberg 2000). Houve correlação da telomerase 

com outros marcadores de proliferação celular como MIB-1, índice mitótico e 

índice de proliferação em ependimomas (Tabori, Wong et al. 2008) e também foi 

um fator prognóstico independente para sobrevida (Mendrzyk, Korshunov et al. 



  Revisão de Literatura  28 

 

 

2006; Tabori, Ma et al. 2006; Tabori, Wong et al. 2008; Modena, Buttarelli et al. 

2012) e tempo livre de progressão (Tabori, Wong et al. 2008). 

Rogers e cols. (2013) estudaram ativação da via PI3K/AKT por meio de 

IHQ, RT-qPCR, cultura de células e Western Blot (WB). A casuística era de 

casos pediátricos e de localização intracraniana na sua maioria. Havia casos 

de histologia clássica e anaplásica. A expressão da proteína AKT foi 

identificada em 72% casos e se mostrou um marcador de menor tempo para 

recorrência de forma independente. Houve correlação da expressão de AKT e 

de ciclina D1 (usado como marcador de proliferação celular), ambos mais 

expressos nos casos supratentoriais. No estudo experimental com inibidor da 

via PI3K em cultura de células de ependimoma (ambos os casos eram 

supratentoriais), foi evidenciada diminuição da proliferação celular. A expressão 

proteica de P-S6 (marcador de mTOR) e PTEN não tiveram correlação com 

AKT e com a evolução clínica.   

Outro constituinte dessa via, NF-κB, também foi analisado por Parker e 

cols. (2014). Nesse estudo, foi observado que dois terços dos tumores 

supratentoriais apresentaram fusão entre RELA, um efetor conhecido da via de 

sinalização de NF-κB, e um gene não conhecido, C11orf95. A proteína formada 

dessa fusão se transloca espontaneamente ao núcleo e ativa os genes-alvo de 

NF-κB, como a ciclina D1, resultando em transformação das NSC em tumores. 

Epigenética é definida como as modificações no genoma que são 

herdadas durante a divisão celular e que não estão relacionadas à mudança na 

sequência do DNA. O envolvimento de alterações epigenéticas, como 

hipermetilação e acetilação, também tem sido analisado no processo de 

tumorigênese dos ependimomas, especialmente naqueles tumores com perfil 

“balanceado” por CGH, embora os resultados necessitem uma validação em 

outras casuísticas (Mack and Taylor 2009; Milde, Kleber et al. 2011; Yao, Mack 

et al. 2011; Mack, Witt et al. 2014). Exemplos de genes já estudados são: HIC1, 

RASSF1A, CASP8, TFRSF10C/D, TNFRSF10C, CDKN2A, DAPK, THBS1, 

TIMP3, TP73, MGMT, GSTP1, FHIT, RARB, BLU, MCJ, MAPK10, PPARG 

(Rousseau, Ruchoux et al. 2003; Alonso, Bello et al. 2004; Waha, Koch et al. 2004; 

Hamilton, Lusher et al. 2005; Michalowski, de Fraipont et al. 2006; 

Rogers, Kilday et al. 2012). Em estudo recente, os ependimomas de pior 
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prognóstico (os de fossa posterior do grupo A de Witt e cols., 2011) 

apresentavam um fenótipo com ilhas de CG metilado (referidos como CIMP – 

CpG island methylator phenotype) cujo silenciamento transcricional convergia 

para alvos do complexo repressivo 2 Polycomb (PRC2). Os autores 

propuseram que esses tumores seriam responsivos a medicações que têm 

como alvo o DNA ou H3K27 metilado, como os inibidores de histona 

deacetilase (HDACi) (Mack, Witt et al. 2014). 

MicroRNA (miRNA) são pequenos RNAs não codificares que agem 

bloqueando a tradução de RNA mensageiro, desempenhando um importante 

papel na regulação da expressão de genes. Estão associados a uma variedade 

de processos biológicos, incluindo diferenciação, proliferação e apoptose, além 

de diversas doenças, incluindo diferentes tipos de câncer (Ambros 2004). 

Um estudo recente da expressão de miRNA em ependimomas mostrou conjuntos 

específicos de miRNA hiperexpressos relacionados à recidiva e à sobrevida, e 

como fatores prognóstico independentes (Costa, Bischof et al. 2011). 

Uma das questões-chave a ser respondida no campo da pesquisa do 

câncer é determinar o tipo celular normal que origina um tumor em particular. 

Isso é um passo crucial para a identificação dos eventos oncogênicos sucessivos 

que levam ao início e à progressão do tumor, sendo, assim, indispensável 

para o desenvolvimento de terapias-alvo específicas (Yao, Mack et al. 2011). 

Os ependimomas de diferentes regiões no SNC mostram-se geneticamente 

distintos com assinaturas de expressão gênica únicas, indicando desregulação 

de vias de desenvolvimento diferentes envolvidas na tumorigênese 

(Korshunov, Neben et al. 2003; Taylor, Poppleton et al. 2005; Modena, 

Lualdi et al. 2006; Palm, Figarella-Branger et al. 2009; Johnson, Wright et al. 2010; 

Rousseau, Idbaih et al. 2010; Witt, Mack et al. 2011; Yao, Mack et al. 2011; 

Godfraind, Kaczmarska et al. 2012; Wani, Armstrong et al. 2012;  

Kim, Huang et al. 2013).  

Taylor e cols. (2005) propuseram que as RGC, provavelmente, dão 

origem aos ependimomas. Essas células são um grupo específico de NSC 

representando uma população heterogênea de células precursoras neurais 

multipotipotentes que geram neurônio e glia, e guiam as células durante a 

migração neuronal. São elementos-chave na divisão e diferenciação de cada 
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região específica no SNC com diferenças significativas na expressão gênica e 

função dentro dessas regiões (Campbell and Gotz 2002). As células 

neuroepiteliais são os progenitores mais precoces do SNC e expressam 

CD133, nestin e RC2, sendo, também, as precursoras da RGC. As RGC 

expressam, também, GLAST e BLBP, além de CD133, nestin e RC2 das 

células neuroepiteliais. Após o início da neurogênese, as RGC dão origem a 

neurônios pós-mitóticos, astrócitos e células ependimárias, cada uma com 

marcadores de expressão específicos, embora essas células deixem de 

expressar CD133 e nestin. Os marcadores de neurônio são tubulina beta 3 e 

MAP2, de astrócitos GFAP e S100, de oligodendrócitos CNPase e NG2 

(Shitamukai and Matsuzaki 2012). Células semelhantes às células gliais radiais 

(RG-like cells) persistem na ZSV e intramedular mesmo após o 

desenvolvimento (Merkle, Tramontin et al. 2004). Células-tronco cancerosas 

são similares às células-tronco normais do tecido de origem correspondente, 

mas com padrões de disfunção de diferenciação, sobrevida e autorrenovação 

(Clarke and Fuller 2006; Poppleton and Gilbertson 2007).  

Nesse estudo de Taylor (2005), culturas de quatro ependimomas 

intracranianos e um intramedular foram analisadas para identificar a formação 

de neuroesferas. As neuroesferas são estruturas esferoides que expressam 

integrina beta 1, EGFR e caderinas, produzem suas próprias moléculas de 

matriz extracélulas (MEC) e fatores de crescimento, e iniciam o contato célula-

célula, mantendo-se, por divisão celular, em suspensão nas culturas. 

As neuroesferas seriam como as células-tronco neurais devido à capacidade 

de proliferação, autorrenovação e diferenciação nas três linhagens neuronais 

(neurônios, astrócitos e oligodendrócitos) (Ahmed 2009). As populações 

geradas nessa cultura de ependimoma apresentaram de 0,34 a 0,74% de 

neuroesferas, expressando CD133+/Nestin+/RC2+/BLBP+, com capacidade de 

proliferação e diferenciação, passando a expressar marcadores neuronais, 

astrocíticos e de oligodendrócitos. O transplante dessas neuroesferas em rato 

reproduziu o ependimoma inicial, mesmo que implantado em outro local. 

A conclusão foi que as neuroesferas geradas expressam marcadores de RGC, 

e foram necessárias e suficientes para recapitular o tumor original em modelo 

in vivo, sendo essas células, provavelmente, as células de origem dos 
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ependimomas. As vias Notch e EphB-Ephrin induzem transformação 

neoplásica da RGC na ZSV e alterações, nessas vias, foram mais encontradas 

em tumores supratentoriais, enquanto que alterações na expressão, em 

genes da família HOX, foram mais encontrados em tumores intramedulares 

(Taylor, Poppleton et al. 2005). Estudo da expressão de nestin por imuno-

histoquímica em 379 amostras de ependimoma mostrou que positividade para 

esse marcador foi um fator prognóstico independente do grau histológico para 

menor sobrevida e menor tempo livre de doença naqueles pacientes 

(Milde, Hielscher et al. 2012). 

Diferenças de transcrição entre tumores histologicamente idênticos são 

ditadas não apenas pela origem da célula, mas, também, por eventos genéticos 

específicos que promovem a expansão clonal (Yao, Mack et al. 2011). 

Os ependimomas em adultos teriam um modelo de iniciação/progressão do câncer 

em vários passos, enquanto que, na população pediátrica, o comportamento 

seria como o de uma células imaturas do tecido normal similar as células-tronco 

cancerosas em relação à diferenciação e autorrenovação. Os genes, nesses 

casos, seriam considerados oncogenes ou supressores exercendo efeito 

oncogênico em um ambiente de desenvolvimento particular ou em uma janela 

temporal ou devido a alterações epigenéticas. Há evidências acumuladas de que 

a gênese do ependimoma é um resultado fenotípico da desregulação da 

neurogênese, com tumores vistos conceitualmente como o tecido neural 

diferenciado anormalmente (Kilday, Rahman et al. 2009). Modelos in vivo e in 

vitro estão em desenvolvimento e permitirão melhor entendimento desses 

processos e o desenvolvimento das novas terapias (Johnson, Wright et al. 2010; 

Atkinson, Shelat et al. 2011; Guan, Shen et al. 2011). 

 



 

 

4  MÉTODOS 
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4.1  Pacientes  

 

Foram incluídos nesse estudo os pacientes com diagnóstico de 

ependimoma operados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HC- FMUSP) no período entre 1996 e 2011. 

Os dados clínicos desses pacientes foram revisados por meio de consulta 

de prontuários ou contato telefônico, de forma retrospectiva e prospectiva, e 

atualizados até outubro/2013 ou a data do último seguimento. Este projeto 

tem a aprovação do CAPPesq (número 1320/09 – Anexo 1). Todos os casos 

foram revisados pelo Prof. Sergio Rosemberg, neuropatologista da Divisão 

de Anatomia Patológica do Departamento de Patologia da instituição, para 

classificação do tipo e grau histológico das lesões segundo a OMS. 

Pacientes com diagnóstico de subependimoma e ependimoblastoma foram 

excluídos do estudo.  

Nove pacientes foram excluídos devido a dados clínicos insuficientes e, 

em 121 casos, os dados disponíveis estavam adequados para o estudo. Foram 

coletados os dados referentes a sexo, à idade ao diagnóstico, à localização do 

tumor, ao grau histológico, ao grau de ressecção por meio de descrição 

cirúrgica, ao tratamento complementar com radioterapia ou quimioterapia, à 

recidiva ou ao recrescimento da lesão, ao número de cirurgias e ao óbito 

(Tabela 1).  

A média de idade foi de 27,2 anos, variando entre 6 meses a 85,8 anos. 

A maioria dos pacientes era adulta (maiores que 18 anos; 66,9%). 

A distribuição entre casos intracranianos e intramedulares foi semelhante e a 

histologia clássica predominante (76%). O tempo livre de progressão foi 

considerado da data da cirurgia até a recorrência nos casos de ressecção 

completa ou até a data de recrescimento da lesão nos casos de ressecção 

subtotal. Considerou-se o tempo de sobrevida como da data da cirurgia até o 

óbito ou a data do último seguimento. A média de tempo de seguimento após 

cirurgia foi de 57,5 meses, variando de um mês a 18 anos. O acesso à 
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descrição cirúrgica não foi possível em 13 pacientes e 22 pacientes tiveram o 

seguimento pós-operatório menor que dois meses e não foram incluídos na 

análise de recidiva. Quatorze pacientes foram excluídos da análise de 

sobrevida devido a seguimento incompleto em relação a óbito.  

A radioterapia fez parte do tratamento das lesões intracranianas com 

ressecções incompletas ou com alto grau histológico. Pacientes com lesões 

intramedulares de alto grau histológico e casos com recidivas e submetidos a 

uma nova ressecção cirúrgica foram também submetidos à radioterapia. 

A quimioterapia foi utilizada apenas em casos de recidiva e com tumor de alto 

grau histológico como terapia de resgate após reoperação e radioterapia. 

A realização de radioterapia e quimioterapia não foi confirmada em 11 e 14 

pacientes, respectivamente. Essas terapias complementares foram realizadas 

em institutos ou em outros hospitais referenciados.  

Informações sobre a forma de apresentação e o tempo entre o início dos 

sintomas e o tratamento também foram coletadas. Dor foi o sintoma mais 

comum nos tumores intramedulares (65%), de forma isolada ou em associação 

com déficit motor, porém déficit motor ou esfincteriano exclusivamente foi raro 

(11,5%). Nos pacientes com lesões intracranianas, os sintomas de hipertensão 

intracraniana, como cefaleia, vômitos e sonolência, foram encontrados em 

73,3% dos casos, isoladamente ou em associação com déficits motores. 

Outros sintomas, como convulsão, paralisia de pares cranianos, ataxia ou 

déficits motores exclusivos, foram menos frequentes. A média do tempo entre o 

início dos sintomas e diagnóstico foi de 21 meses, variando de um mês a 18 

anos, sendo esse tempo mais curto nas lesões intracranianas (média de cinco 

meses) e com um caráter mais indolente nas lesões intramedulares (média de 

37 meses). 
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Tabela 1 -  Dados demográficos dos pacientes da casuística de ependimomas e número de 
amostras de tecido congelado e tecido em parafina 

VARIÁVEL PACIENTES (%) 
TECIDOS 

CONGELADO 
TECIDOS EM 
PARAFINA 

TOTAL 121 (100%) 33  149 

Sexo    

   Masculino 62 (51,2%) -- -- 

   Feminino 59 (48,8%) -- -- 

Idade    

   <3 anos 11 (9,1%) 6 18 

   ≥3 - <18 anos 29 (24,0%) 13 39 

   ≥18 anos 81 (66,9%) 14 92 

Localização    

   Intramedular 61 (50,4%) 10 67 

   Supratentorial 26 (21,5%) 11 39 

   Fossa posterior 34 (28,1%) 12 43 

Grau histológico    

   Grau I 10 (8,3%) 1 15 

   Grau II 92 (76,0%) 26 100 

   Grau III 19 (15,7%) 6 34 

Grau de ressecção    

   Completo 67 (62,0%) -- -- 

   Subtotal 41 (38,0%) -- -- 

Radioterapia    

   Sim 38 (34,2%) -- -- 

   Não  73 (65,8%) -- -- 

Quimioterapia    

   Sim 19 (17,7%) -- -- 

   Não  88 (82,3%) -- -- 

Recidiva ou 
recrescimento 

 
  

   Sim 41 (41,4%) 20 39 

   Não 58 (58,6%) 8 54 

Número de cirurgias    

   Uma 90 (74,4%) -- -- 

   Duas 23 (19,0%) -- -- 

   Três ou mais 8 (66,6%) -- -- 

Óbito    

   Sim 19 (17,8%) -- -- 

   Não 88 (82,2%) -- -- 
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4.2  Amostras de tecido 

  
Trinta e três amostras de tecido tumoral (correspondente a 32 casos, 

incluindo 1 recidiva) foram congelados (Tabela 1). Os fragmentos de tecido 

tumoral foram coletados imediatamente após a ressecção pelo Grupo de 

Tumores Encefálicos (pacientes com lesões intracranianas adultos), Grupo de 

Coluna (pacientes com lesões intramedulares adultos) e Grupo de 

Neurocirurgia Pediátrica (pacientes pediátricos) da Divisão de Clínica 

Neurocirúrgica do Instituto Central, Departamento de Neurologia do 

HC-FMUSP. Esses fragmentos foram congelados e estocados em nitrogênio 

líquido no Laboratório de Biologia Molecular e Celular do LIM 15, Departamento 

de Neurologia, Faculdade de Medicina da USP. Os consentimentos pós-

informados foram obtidos dos pacientes ou responsáveis legais. Estes 32 

casos estavam incluídos na casuística total de 121 casos.   

Blocos de tecidos incluídos em parafina de seis casos não estavam 

disponíveis. Um total de 149 blocos de ependimoma fixados em parafina, 

correspondendo a 115 casos, incluindo 23 casos com 1 ou mais recidivas, 

foram utilizados no estudo (Tabela 1). Os blocos de parafina com ependimoma 

foram utilizados para a construção de TMA. Para cada bloco, selecionaram-se 

2 pontos de 2 mm de diâmetro por meio da avaliação do neuropatologista das 

lâminas de HE correspondentes. As áreas com maior homogeneidade celular, 

sem necrose, foram selecionadas de cada caso. Os casos de tumores 

mixopapilares (15 casos) foram excluídos da construção do TMA devido à 

constituição hipocelular e com grande quantidade de matriz mucoide peculiar 

desse tipo histológico. Esses casos foram estudados com cortes completos. 

 

 

4.3  Análise da expressão gênica in silico 

 

A expressão gênica dos ependimomas foi analisada por meio das 

informações dos dados de SAGE dos bancos públicos. Onze bibliotecas de 

ependimomas e quatro de tecido não tumoral do SNC foram utilizadas na 

análise (Tabela 2). O grupo de Bioinformática do Instituto Ludwig de Pesquisa 
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sobre o Câncer de São Paulo auxiliou com a disponibilização de ferramenta de 

comparação do número de tags normalizado das bibliotecas de maneira 

automática e a identificação de genes diferentemente expressos nos tecidos 

tumorais em relação a tecidos não tumorais de forma quantitativa. Os genes 

das bibliotecas de ependimoma e não tumoral do SNC foram comparados por 

meio dessa ferramenta e os que apresentaram um valor de expressão sete 

vezes maior nos ependimomas foram analisados, totalizando 256 genes. 

  

Tabela 2 -  Bibliotecas de SAGE utilizadas para a seleção de genes diferencialmente 
expressos em ependimomas 

NÚMERO DE 
IDENTIFICAÇÃO DA 

BIBLIOTECA 
DESCRIÇÃO IDADE 

Ependimoma   

   137 SAGE_Brain_ependymoma_B_1150 4 anos 

   139 SAGE_Brain_ependymoma_B_1394 6,3 anos 

   140 SAGE_Brain_ependymoma_B_239 34 anos 

   147 SAGE_Brain_ependymoma_B_R1023 7 anos 

   148 SAGE_Brain_ependymoma_B_R353 27 anos 

   149 SAGE_Brain_ependymoma_B_R455 17 anos 

   150 SAGE_Brain_ependymoma_B_R582 31 anos 

   151 SAGE_Brain_ependymoma_B_R628 3 anos 

   267 SAGE_Brain_ependymoma_B_H580 29 anos 

   388 SAGE_Brain_ependymoma_B_R512 7 anos 

   406 SAGE_Brain_ependymoma_B_R510 1,7 anos 

Tecido não tumoral SNC   

    8 SAGE_Brain_normal_cortex_B_BB542 82 anos 

   10 SAGE_Brain_normal_cortex_B_pool6 17 anos 

   133 SAGE_Brain_normal_peds_cortex_B_H1571 1,6 anos 

   430 SAGE_Brain_fetal_normal_B_S1 20-30 semanas 

 

Foram selecionados 30 genes dos 256 inicialmente analisados. 

Esses genes apresentavam representação de tags em todas ou na maioria das 

bibliotecas e já tinham sequência de referência (RefSeq gene) no banco do 

NCBI (National Center for Biotechnology Information). Os dados de função, 

localização cromossômica e participação em vias de sinalização importantes 

para tumorigênese desses 30 genes foram revisados, chegando-se a uma 

seleção final de 10 genes (Tabela 3) segundo seguintes critérios: 

 localização em uma região cromossômica descrita como amplificada 

em ependimomas por meio de estudos de CGH ou aCGH; e/ou 
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 participação em vias ou função importante para o processo tumoral 

descritos em ependimomas por meio de estudos de microarray, como 

via Notch, genes da família homeobox, genes envolvidos com 

proliferação celular, como as ciclinas; e/ou 

 genes ainda não descritos como hiperexpressos em ependimomas, 

porém com funções envolvidas em processos tumorais, como 

proliferação, motilidade, adesão ou sinalização celular; 

 não ser um gene que codifica uma proteína constitutiva (exemplo: 

GFAP). 

 

 

4.4  Validação dos resultados de SAGE 

 

Os dez genes selecionados pelos dados de SAGE e revisão de literatura 

foram validados pela análise de expressão por PCR quantitativo em tempo real 

(RT-qPCR) nas amostras de tecido congelado. A análise do RT-qPCR se 

baseia no CT (cycle threshold – limiar do ciclo), que é definido como número de 

ciclos necessários para o sinal da fluorescência de determinado corante 

utilizado na reação cruzar um limiar definido. Para esse valor ser representado 

como limiar do ciclo (CT), deve-se assegurar que esse limiar selecionado está 

em fase exponencial de amplificação da PCR. O valor numérico do limiar do 

ciclo (CT) é inversamente relacionado à quantidade de cópias na reação 

(quanto menor o valor, maior a quantidade de cópias e, portanto, maior é a 

expressão do gene).  

As sequências iniciadoras (primers) e condições de amplificação foram 

determinadas para cada gene. Utilizou-se a média geométrica de três genes de 

referência para normalização e controle interno dos resultados da expressão 

gênica (Valente, Teixeira et al. 2009). A expressão de um gene específico foi 

comparada entre as amostras tumorais de acordo com dados clínicos, como a 

localização (intracraniano vs intramedular), a idade (pediátrica vs adulto) e o 

grau histológico.  
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Tabela 3 -  Genes selecionados in silico para análise de expressão gênica em ependimomas 

GENE REFSEQ NOME FUNÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 

CROMOSSÔMICA 

ARMC3 NM_173081.3 Armadillo repeat containing 3 Transdução de sinal, desenvolvimento, 
adesão e motilidade celular 

10p12.31 

CCND1 NM_053056.2 Cyclin D1 Proliferação e diferenciação celular 11q13 

CHST5 NM_024533.4 Carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) 
sulfotransferase 5 

Sulfatação de carboidrato 16q22.3 

DNALI1  NM_003462.3 Dynein, axonemal, light intermediate chain 
1 

Motilidade celular 1p35.1 

FGFRL1 NM_021923.3 Fibroblast growth factor receptor-like 1 
Proliferação, diferenciação e motilidade 
celular 

4p16 

GNA13 NM_006572.4 Guanine nucleotide binding protein (G 
protein), alpha 13 

Diferenciação, motilidade celular e 
apoptose 

17q24.3 

IGF2 NM_000612.4 Insulin-like growth factor 2; somatomedin 
A 

Transdução de sinal, desenvolvimento, 
proliferação. 

11p15.5 

MSX1 NM_002448.3 Msh homeobox 1; homeobox 7 Fator de repressão de transcrição 4p16.3-p16.1 

NOTCH1 NM_017617.3 Notch homolog 1, translocation-
associated (Drosophila) 

Função durante o desenvolvimento 
neuronal com controle sobre o destino 
das células  

9q34.3 

RSHL3 NM_001010892.2 Radial spokehead-like 3 Motilidade celular 6q22.1 
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4.4.1  Extração de RNA 

As 33 amostras de ependimoma congeladas foram analisadas em cortes 

de 4 µm corados com Hematoxilina e Eosina (HE) a fim de se verificar a 

qualidade do tecido. Porções de tecido não tumorais (tecido normal e/ou 

necrose) foram microdissecados previamente à extração de RNA. O RNA foi 

extraído por meio de RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemanha) conforme 

instruções do fabricante. A qualidade verificada por eletroforese em gel de 

agarose denaturante e as concentrações foram determinadas por meio de 

leitura em espectrofotômetro em comprimento de onda de 260/280 nm no 

aparelho ND-1000 Spectrophotometer (NanoDrop Technologies, Wilmington, 

DE, Estados Unidos). Razões que variavam de 1,8 a 2,0 foram consideradas 

satisfatórias para grau de pureza do RNA.  

 

4.4.2  Transcrição reversa 

A transcrição reversa para síntese da primeira fita de DNA complementar 

(cDNA) foi realizada a partir de 1 µg de RNA total previamente tratado com 

DNase I (FPLC-pure, GE Healthcare, Uppsala, Suécia) para eliminar qualquer 

contaminação com DNA genômico. Utilizaram-se oligo (dT) e oligonucleotídeos 

randômicos (random primers), inibidor de Rnase, RNAseOUT, e a transcriptase 

reversa Superscrit III, seguindo as instruções do fabricante (Life Technologies, 

Carlsbad, CA, Estados Unidos). O cDNA resultante foi tratado com RNase H 

(GE Healthcare) para degradação das fitas simples de RNA, diluído com tampão 

de Tris-EDTA (TE) e estocado a -20 °C até a utilização.  

 

4.4.3  PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR) 

Os genes de referência selecionados foram: GUSB (glucuronidase beta), 

HPRT (hypoxanthine phosphoribosyltransferase) e TBP (TATA box binding protein). 

As sequências iniciadoras (primers) dos dez genes selecionados para estudo e 

dos três genes constitutivos (Tabela 4) foram desenhadas segundo os critérios:  

 sequência forward e reverse em exons diferentes para evitar 

amplificações de possível DNA contaminante;  
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 temperatura de anelamento semelhante (cerca 60 °C);  

 produtos de PCR de tamanho entre 80 e 130 pares de base;  

 concentração de G/C entre 40 e 60%;  

 a presença de, no máximo, dois nucleotídeos C e/ou G nos últimos 

cinco nucleotídeos da extremidade 3’; 

 ausência de hairpins, homo e heterodímeros.  

 

Todas as sequências iniciadoras foram sintetizadas pela empresa IDT 

(Integrated DNA Technologies, Coralville, Estados Unidos). 

 

Tabela 4 -  Sequências de nucleotídeos dos primers (5’-3’) e tamanho dos produtos de PCR 
(pares de base - pb) para análise de RT-qPCR 

GENES 
F: FORWARD 

R: REVERSE 

TAMANHO DOS 
PRODUTOS (PB) 

ARMC3 
F: CCTTGAACTTGGAGCTGTGGA 

R: CATTATTAGAAGCCAGGATTCCAAA 
107 

CCDN1 
F: GGCGGAGGAGAACAAACAGA 

R: GGGCGGATTGGAAATGAACT 
91 

CHST5 
F: TCTGTGTGGCATAGAGTGATTCAA 

R: CACCGTCCAGGGCTGCT 
129 

DNAL1 
F: CCAAGGCTCGGCTACTGAAA 

R: AGGATCTGGGACACAGGGAGT 
107 

FGFRL1 
F: ACATTAGCCCAGGGAAGGAGA 

R: CATCTTGGAGGGCTGTGTGAA 
157 

GNA13 
F: GCCCCACCATCTACAGCAA 

R: CGGGTATCAAACGACATCATCTT 
130 

IGF2  
F: GCCCTCCTGGAGACGTACTGT 

R: ACGGGGTATCTGGGGAAGTT 
98 

MSX1 
F: CGAGAGGACCCCGTGGAT 

R: CGGCTTACGGTTCGTCTTGT 
106 

NOTCH1 
F: GAATGGCGGGAAGTGTGAA 

R: GGTTGGGGTCCTGGCAT 
88 

RSPH3 
F: TCAGGGTCGCTGTAATTGGTT 

R: GTCAAAAGAGGAAGCCCCACT 
119 

GUSB 
F: GAAAATATGTGGTTGGAGAGCTCATT  

R: CCGAGTGAAGATCCCCTTTTTA 
101 

HPRT 
F: TGAGGATTTGGAAAGGGTGT  

R: GAGACACAGAGGGCTACAA 
118 

TBP 
F: AGGATAAGAGAGCCACGAACCA 

R: CTTGCTGCCAGTCTGGACTGT 
98 
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As reações de RT-qPCR foram realizadas utilizando-se método de 

incorporação de Sybr Green em aparelho ABI 7500 (Life Technologies, 

Carlsbad, CA, Estados Unidos): um volume final de 12 L contendo 6 L de 

Power Sybr Green I Master Mix (Life Technologies, Carlsbad, CA, Estados 

Unidos), 3 L de cDNA e 3 L de primers (forward e reverse). As condições de 

amplificação foram: incubação a 50 ºC por 5 min, desnaturação inicial a 95 ºC 

por 10 min, 40 ciclos de 95 ºC por 15 s (desnaturação) e 60 ºC por 60 s 

(anelamento dos primers e extensão). Todas as reações foram realizadas em 

duplicata e repetidas quando o desvio-padrão das duas reações ficou acima de 

0,4. A média aritmética foi calculada para todas as duplicatas. 

As otimizações das reações foram realizadas para determinar as 

concentrações finais mínimas de primers. Concentrações de 200 nM, 400 nM e 

600 nM foram testadas. A escolhida foi a menor concentração de primers que 

não interferisse na amplificação (Tabela 5). A amplificação de produtos únicos 

foi confirmada com a análise das curvas de dissociação dos produtos 

amplificados. O tamanho correto dos produtos de RT-qPCR para cada gene foi 

confirmado por eletroforese em gel de agarose corado com brometo de etídeo.  

As eficiências de amplificação (E) foram calculadas a partir dos dados de 

diluições seriadas de cDNA utilizando-se a fórmula E= 10(-1/slope)-1 (Figura 1 e 2). 

 

Tabela 5 -  Dados das curvas de eficiência das reações de RT-qPCR de acordo com os 
genes estudados 

GENE [ ] PRIMERS (nM) EFICIÊNCIA (%) 

ARMC3 200 101 

CCND1 200 98 

CHST5 200 98 

DNALI1 200 94 

FGFRL1 200 87 

GNA13 200 103 

IGF2 200 103 

MSX1 400 93 

NOTCH1 200 91 

RSHL3 200 109 

GUSB 400 98 

HPRT 200 100 

TBP 200 100 
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Figura 1 - Curvas de amplificação da reação de RT-qPCR do gene DNALI1 para determinação 
da eficiência 
 

 

Figura 2 - Análise de eficiência da reação de RT-qPCR do gene DNALI1 de acordo com as 
concentrações de RNA testadas. Valores de slope e R para o cálculo da eficiência de acordo 
com a fórmula E= 10

(-1/slope)
-1 
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Para a análise da expressão gênica, o valor 2-ΔCT foi calculado, onde 

ΔCT = CT dos genes-alvo – média geométrica dos três genes de referência, 

quando a eficiência ficou em 100±10% (Schmittgen and Livak 2008). No caso 

do gene FGFRL1, cuja eficiência foi menor, o valor de 2 no cálculo foi 

substituído por 1,87 (Pfaffl 2001). 

 

4.4.4  Expressão proteica de ciclina D1 

A imunolocalização da proteína ciclina D1 foi realizada em cortes de TMA 

ou cortes de tumor (mixopapilares) de 4 μm de espessura por método 

colorimétrico (imuno-histoquímica – IHQ). As reações foram realizadas com 

sistema de detecção de anticorpos Envision FLEX (DAKO) seguindo as 

recomendações do fabricante (Dako, Carpentia, CA, Estados Unidos). 

As lâminas foram imersas em tampão citrato (pH 6,0) e desparafinadas a 65 ºC 

por 20 min, seguindo recuperação antigênica a 97 ºC por 20 min no 

equipamento PTLink (Dako). Procedeu-se o bloqueio de peroxidade endógena 

por 5 min em solução Envision Flex peroxidase block e, em seguida, incubação 

com anticorpo FLEX monoclonal rabbit anti-cyclin D1, clone EP12 (1:2 Dako 

ready to use) por 16 horas à temperatura ambiente. As lâminas foram 

incubadas com polímero EnVision Flex/HRP por 20 min e o complexo antígeno-

anticorpo formado foi detectado com cromógeno EnVision Flex Substrate 

Working Solution – DAB por 10 min. As lâminas foram contracoradas com 

hematoxilina de Meyer, desidratadas com três banhos de xilol e montadas com 

meio permanente (DAKO CS703). 

As lâminas coradas foram digitalizadas em escaner da 3DHISTECH 

(Budapest, Hungria) e analisadas por dois observadores independentes, sem 

acesso a informações clínicas de cada caso, por meio do programa 

Pannoramic Viewer (3DHISTECH). Os dados foram comparados, e aqueles 

discordantes foram reavaliados em conjunto até se chegar a um consenso 

final, e, quando necessário, utilizando os cortes originais de TMA em 

microscópio de luz (Nikon). A análise se baseou em sistema de gradação 

semiquantitativo que considerava tanto a intensidade quanto a porcentagem de 

células marcadas. Considerou-se para intensidade de marcação: 0= negativo, 
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1= fraco, 2= moderado, 3= forte; e para a porcentagem de células marcadas: 

1= 1-25%, 2= 26-50%, 3= 51-75%, 4=76-100%. O índice de marcação (labeling 

index - LI) foi obtido pelo produto da intensidade de marcação pela porcentagem 

de células marcadas. O valor final para cada caso corresponde ao valor mais 

alto entre as duplicatas do TMA. Campos representativos de alguns casos 

foram fotografados e processados de forma digital pelo mesmo programa 

Pannoramic Viewer. 

 

 

4.5  Análises estatísticas 

 

A associação entre variáveis clínicas e histológicas foi testada pelo Teste 

de Fisher (duas variáveis dicotômicas) ou Teste de Pearson Chi-quadrado 

(mais que duas variáveis). Os valores de expressão gênica de acordo com as 

variáveis clínicas foram avaliados com o teste Kolmogorov-Smirnov, com a 

maioria dos genes não apresentando distribuição normal. Os testes não 

paramétricos de Mann-Whitney (para duas variáveis) e Kruskal-Wallis seguido 

pelo teste Dunn (mais que duas variáveis) foram usados para avaliação de 

diferença dos níveis de expressão gênica entre os grupos de acordo com as 

variáveis clínicas. A correlação entre a expressão dos genes entre si e entre a 

expressão gênica e a proteica da ciclina D1 foi analisada pelo teste de 

Spearman. Os desfechos da doença medidos por recidiva e óbito foram 

analisados em termos de tempo livre de progressão e tempo de sobrevida total, 

respectivamente, de acordo com as curvas de Kaplan-Meier e as variáveis 

clínicas, e a diferença entre elas analisada pelo teste log rank (Mantel Cox). 

Diferenças entre os grupos foram consideradas estatisticamente significante 

quando p<0,05. Os cálculos foram realizados em programa de estatística 

SPSS versão 15.0 (IBM, Armonk, Estados Unidos) e os gráficos foram 

realizados tanto no SPSS quanto no programa GraphPad Prism versão 4 (San 

Diego, CA, Estados Unidos). 

 



 

 

 

5  RESULTADOS 
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5.1  Análise dos dados clínicos 

 

Não houve correlação do sexo dos pacientes com outros dados clínicos. 

A idade apresentou distribuição não normal com picos de incidência antes dos 

10 anos e por volta dos 30 anos (Figura 3A). As variáveis clínicas de idade, 

localização e grau histológico foram analisadas entre si (Figura 3B/C/D).  

 

 
Figura 3 - (A) histograma de distribuição da idade dos pacientes ao diagnóstico; gráficos de 
barras com a distribuição da idade de acordo com a (B) localização do tumor e (C) grau 
histológico; (D) distribuição do grau histológico de acordo com a localização. IM, intramedular; 
ST, supratentorial; FP, fossa posterior (infratentorial); GI, mixopapilar; GII, histologia clássica, 
GIII, histologia anaplásica 

 

Os tumores intramedulares foram predominantes e quase exclusivos da 

idade adulta. Por outro lado, os tumores intracranianos, tanto supratentoriais 

como infratentoriais, foram mais frequentes em crianças (Figura 3B). 
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Os tumores mixopapilares (grau I) ocorreram apenas na localização 

intramedular e em pacientes maiores que 18 anos. O número de casos com 

tumores de histologia anaplásica (grau III) foi semelhante em pacientes 

maiores e menores de 18 anos, enquanto que a histologia clássica foi mais 

frequente nos adultos (Figura 3C), nos casos intramedulares e infratentoriais 

(Figura 3D). A frequência de casos clássicos e anaplásicos foram semelhantes 

nos supratentoriais (Figura 3D).  

Não houve correlação entre o grau de ressecção e a idade (p=0,29), ou 

com a localização do tumor (p=0,148) ou com o grau histológico (p=0,48). 

Recidiva ocorreu em 41 casos (41,4%) e a média de tempo livre de progressão 

da doença foi de 108,8 meses, sendo que 63,4% das recidivas ocorreram em até 

dois anos e apenas em dois casos, um supratentorial e um mixopapilar, após 

cinco anos de seguimento (Tabela 6).  

 

Tabela 6 -  Análise do tempo livre de progressão e de sobrevida de acordo com variáveis 
clínicas  

Em negrito, os valores de p e os grupos com diferenças estatísticas; desvio-padrão (DP) entre 
parêntesis. 
 

 

 

TEMPO LIVRE  

DE PROGRESSAO  

(±DP) (MESES) 

P* 
TEMPO DE 

SOBREVIDA  

(±DP) (MESES) 

P* 

Média   108,8 (±9,1)  169,9 (±10,3)  

Idade     

<18 anos 48,9 (±11,5) <0,0001 142,3 (±20,4) 0,362 

>18 anos 142,0 (±9,8)  157,5 (±7,9)  

Localização do tumor     

Intramedular 146,3 (±11,2)  197,0 (±10,5)  

Supratentorial 55,8 (±14,6) <0,0001 127,3 (±20,8) 0,009 

Infratentorial 78,6 (±14,1)  111,3 (±13,9)    

Grau histológico      

GI 130,9 (±24,8)    

GII 117,3 (±10,3) 0,011 174,8 (±10,8) 0,097 

GIII 34,9 (±8,1)  83,6 (±13,1)  

Grau de ressecção     

Total 132,0 (±11,1) 0,004 190,4 (±10,9) 0,008 

Subtotal 72,4 (±14,7)  116,0 (±15,6)  

Recidiva     

Sim ---  142,5 (±18,8) 0,0002 

Não ---  183,9 (±3,1)  
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A análise do tempo livre de progressão da doença, de acordo com teste 

log rank, mostrou menor tempo para recidiva em crianças (Figura 4A), tumores 

de localização intracraniana, supratentorial (Figura 4B), casos de histologia 

anaplásica (Figura 4C) e com resecção subtotal (Figura 4D) (Tabela 6). Óbito 

foi documentado em 19 casos. A média de tempo de sobrevida, de acordo com 

curva de Kaplan Meier, foi de 169,9 meses. As mortes foram correlacionadas 

aos tumores de localização intracraniana, tanto supratentoriais como 

infratentoriais (Figura 5A/B), às ressecções subtotais (Figura 5C) e às recidivas 

(Figura 5D) segundo teste log rank (Tabela 6). 

 

 

Figura 4 - Curvas de Kaplan-Meier mostrando o tempo livre de progressão acordo com (A) a 
idade, (B) a localização, (C) o grau histológico e (D) o grau de ressecção cirúrgica. Valores de 
p de acordo com teste log rank  
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Figura 5 - Curvas de Kaplan-Meier mostrando o tempo de sobrevida de acordo com (A/B) a 
localização, (C) o grau de ressecção cirúrgica e (D) a recidiva. Valores de p de acordo com 
teste log rank 

 

 

A realização da radioterapia e da quimioterapia seguiu os protocolos do 

HC-FMUSP vigentes na época. A radioterapia não foi utilizada em 47 de 55 

(85,5%) pacientes com tumores intramedulares, em 68 de 93 (73,1%) 

pacientes com lesões de baixo grau histológico (grau I ou II) e em 58 de 74 

(78,4%) pacientes em idade adulta. Três pacientes com tumores 

intramedulares fizeram quimioterapia após quadro de recidiva e reoperação. 

Cinco pacientes com tumores intracranianos, menores de quatro anos, também 

foram submetidos ao tratamento com quimioterapia. 
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5.2  Análise dos dados moleculares  

 

As expressões dos transcritos dos dez genes selecionados foram 

analisadas na casuística de 33 amostras de ependimomas com tecidos 

congelados por reações de RT-qPCR. As variações das expressões foram 

correlacionadas entre si de acordo com teste de Spearman (valores de r; 

Tabela 7). Houve uma correlação positiva entre a expressão de CCND1, 

FGFRL1, IGF2 e NOTCH1, além da coexpressão entre ARMC3, CHST5, 

DNALI1, MSX1 e RSHL3. Além disso, a expressão de CCND1 se correlacionou 

negativamente com a expressão de ARMC3, DNALI1 e GNA13, assim como a 

expressão de FGFRL1 com a de ARMC3. 

 

Tabela 7 -  Correlação de Spearman (valores de r) entre os níveis de expressão dos genes 
selecionados  

 GNA13 CHST5 RSHL3 ARMC3 DNALI1 MSX1 CCND1 NOTCH1 FGFRL1 

IGF2 -0,27 -0,26 -0,25 -0,27 -0,23 -0,09 0,51** 0,38* 0,58*** 

FGFRL1 -0,18 -0,41 -0,25 -0,37* -0,27 -0,15 0,55*** 0,51** 1 

NOTCH1 0,04 -0,13 0,05 -0,08 0,00 0,29 0,50** 1  

CCND1 -0,47** -0,23 -0,24 -0,39* -0,35* -0,31 1   

MSX1 0,16 0,50** 0,47** 0,56*** 0,61*** 1    

DNALI1 0,14 0,78*** 0,80*** 0,93*** 1     

ARMC3 0,21 0,78*** 0,75*** 1      

RSHL3 0,17 0,63*** 1       

CHST5 0,00 1        

GNA13 1         

Valores com p significativo estão em negrito (*p<0,05, ** p<0,01 e *** p<0,001). 

 

Os níveis de expressão desses genes também foram analisados de 

acordo com características demográficas e clínicas dos pacientes. A análise foi 

comparativa de acordo com a distribuição em relação ao sexo (masculino vs 

feminino), à idade (pacientes menores vs maiores que 18 anos), à localização 

(intramedular vs intracraniano, tanto supratentoriais como infratentoriais), ao 

grau histológico (GII vs GIII) e à recidiva (Tabela 8). Havia um paciente adulto, 

com tumor mixopapilar (grau I) de localização intramedular, que foi excluído 

apenas durante a análise quanto ao grau histológico.  
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Tabela 8 -  Análise da distribuição da expressão gênica em relação a variáveis clínicas  

 SEXO IDADE IM vs IC 
IM vs ST 

vs FP 
GII vs GIII RECIDIVA 

ARMC3 0,484 0,054 0,010 0,002 0,161 0,961 

CCND1 0,632 0,202 0,060 0,008 0,001 0,107 

CHST5 0,397 0,049 0,021 0,016 0,176 0,696 

DNALI1 0,796 0,087 0,050 0,006 0,091 0,283 

FGFRLI1 0,224 0,610 0,183 0,018 0,016 0,845 

GNA13 0,531 0,202 0,055 0,146 0,530 0,329 

IGF2 0,507 0,041 0,008 0,011 0,002 0,205 

MSX1 0,302 0,190 0,814 0,146 0,091 0,205 

NOTCH1 0,238 0,711 0,256 0,011 0,053 0,696 

RSHL3 0,556 0,094 0,010 0,016 0,267 0,242 

Valores de p significativos (<0,05) em negrito de acordo com testes não paramétricos (Mann-
Whitney ou Kruskal-Wallis). IM, intramedular; IC, intracraniano; ST, supratentorial; FP, fossa 
posterior (infratentorial); GII, histologia clássica; GIII, histologia anaplásica  

 

A expressão desses genes foi semelhante entre ambos os sexos. O gene 

CHST5 mostrou maiores níveis de expressão em pacientes adultos, enquanto 

IGF2 apresentou maior expressão nos casos pediátricos (Tabela 8; Figuras 6 e 

7). 

 

Figura 6 - Diagrama de caixa com a distribuição da expressão dos genes (A) CHST5 e (B) 
IGF2 de acordo com a idade. Média representada por traço dentro da caixa e valores de p de 
acordo com teste Mann-Whitney 

 
 

Figura 7 - Mapa de cores da expressão dos genes CHST5 e IGF2 de acordo com a idade do 
pacientes na data da cirurgia. Matriz de cores com os valores mais altos representados em 
vermelho, mais baixos em verde e intermediários (mediana) em preto. Os menores de três 
anos de idade estão à direita do traço branco divisório no grupo da população pediátrica  
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Os genes ARMC3, CHST5, DNALI1 e RSHL3 apresentaram diferença de 

expressão de acordo com a localização, com maiores níveis nos casos de 

localização intramedular e menores nos intracranianos (Tabela 8; Figuras 8 e 

11). Nesses genes, não houve diferença quando os casos intramedulares e 

infratentoriais foram comparados após teste de Dunn (Figura 9).  

 
 

 

Figura 8 - Diagrama de caixa com a distribuição da expressão dos genes (A) ARMC3, (B) 
CHST5, (C) DNALI1, (D) IGF2 e (E) RSHL3 de acordo com a localização. Média representada 
por traço dentro da caixa e valores de p de acordo com teste Mann-Whitney 
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Figura 9 - Diagrama de caixa com a distribuição da expressão dos genes (A) ARMC3, (B) 
CHST5, (C) DNALI1 e (D) RSHL3 de acordo com a localização. Média representada por traço 
dentro da caixa e valores de p de acordo com teste Kruskal-Wallis 

 

 

IGF2 apresentou maiores níveis de expressão nas lesões intracranianas, 

supratentoriais, em relação aos casos intramedulares (Tabela 8; Figuras 8, 10 

e 11). Os casos supratentoriais também apresentaram maiores níveis de 

expressão CCND1, FGFRL1 e NOTCH1 tanto em relação aos casos 

intramedulares como aos casos infratentoriais, após teste de Dunn (Tabela 8; 

Figuras 10 e 11). 

 



  Resultados  55 

 

 

 

Figura 10 - Diagrama de caixa com a distribuição da expressão dos genes (A) CCND1, (B) 
FGFRL1, (C) IGF2 e (D) NOTCH1 de acordo com a localização. Média representada por traço 
dentro da caixa e valores de p de acordo com teste Kruskal-Wallis 

 

 

 

Figura 11 - Mapa de cores da expressão dos genes de acordo com a localização da lesão. 
Matriz de cores com os valores mais altos representados em vermelho, mais baixos em verde e 
intermediários (mediana) em preto 
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Houve, também, uma forte diferenciação dos níveis expressão de IGF2, 

FGFRL1, CCND1 em relação ao grau histológico clássico (grau II) e 

anaplásico (grau III) (Tabela 8; Figuras 12 e 13). 

 

 

Figura 12 - Diagrama de caixa com a distribuição da expressão dos genes (A) CCND1, (B) 
FGFRL1, (C) IGF2 de acordo com o grau histológico. Média representada por traço dentro da 
caixa e valores de p de acordo com teste Mann-Whitney. O valor do caso mixopapilar é 
representado, porém não considerado para análise estatística 

 

 

 

Figura 13 - Mapa de cores da expressão dos genes de acordo com o grau histológico. Matriz 
de cores com os valores mais altos representados em vermelho, mais baixos em verde e 
intermediários (mediana) em preto 
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O gene GNA13 apresentou tendência a maiores níveis de expressão em 

crianças menores de três anos (Kruskall-Wallis p=0,048; teste Dunn p=0,03 

comparando crianças maiores e menores que três anos) (Figura 14A). 

Os níveis de expressão de MSX1 não se correlacionaram a nenhuma variável 

analisada, embora tenha apresentado coexpressão com outros genes 

relacionados à localização intramedular (Figura 14B).  

 

 

Figura 14 - Diagrama de caixa com a distribuição da expressão dos genes (A) GNA13 de 
acordo com a idade e (B) MSX1 de acordo com a localização. Média representada por traço 
dentro da caixa e valores de p de acordo com teste Mann-Whitney 

 

 

Nenhum dos genes selecionados apresentou níveis de expressão 

diferenciada em relação aos casos infratentoriais. Nessa localização, CHST5, 

IGF2 e RSHL3 apresentaram níveis de expressão intermadiários em relação 

aos valores dos casos intramedulares e supratentoriais, enquanto que, nos 

genes ARMC3, CCND1, DNALI1, FGFRL1 e NOTCH1, os níveis foram 

semelhantes aos intramedulares e diferentes dos supratentoriais. Nenhum 

gene estudado se correlacionou com a recidiva e tempo livre de progressão ou 

com óbito e sobrevida.  
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5.3  Análise dos dados de expressão proteica  

 

As 149 amostras de ependimoma fixadas em parafina foram utilizadas 

para construção de TMA e posterior análise por imuno-histoquímica. 

A expressão de proteína codificada pelo gene CCND1, ciclina D1, foi analisada 

semiquantitativamente quanto à intensidade de marcação nuclear e a 

porcentagem de células marcadas por anticorpo contra ciclina D1. Foi utilizado 

um índice de marcação (LI). Esse índice foi negativo em 12,9% casos (LI= 0), 

focal em 17% (LI=1), fraco em 23,1% (LI= 2 ou 3), moderado em 19,8% (LI= 4 

ou 6) e forte em 27,2% (LI= 9 ou 12). A marcação pela ciclina D1 foi ausente nos 

casos de tumores mixopapilares (GI) e apenas os supratentoriais apresentaram 

LI de 12. 

Os níveis de expressão gênica e os de proteína foram correlacionados 

nos 33 casos com amostras congeladas. Houve correlação entre o índice de 

marcação e os níveis de expressão gênica da ciclina D1, segundo teste de 

Spearman (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Diagrama de caixa com a distribuição da expressão de ciclina D1 de acordo com o 
índice de marcação (LI) proteica. Teste de correlação de Spearman. Negativa, LI= 0; focal, 
LI=1; fraco, LI= 2 ou 3; moderado, LI= 4 ou 6 e forte, LI= 9 ou 12 
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Casos representativos de marcação por ciclina D1 estão apresentados na 

Figura 16.  

 

 

Figura 16 - Casos representativos de ependimoma com imuno-histoquímica para ciclina D1. 
(A) intramedular, GII (LI=2); (B) intramedular, GIII (LI=9); (C) supratentorial, GII (LI=9); (D) 
supratentorial, GIII (LI=12); (E) infratentorial, GII (LI=2); (F) infratentorial GIII (LI=4). Aumento 
de 400x  
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 Houve maior expressão proteica de ciclina D1 nos casos intracranianos 

em relação aos intramedulares (Figura 17A). Semelhantemente aos dados de 

expressão gênica de CCND1, a expressão a nível de proteína ciclina D1 

confirmou maiores níveis de expressão nos anaplásicos em relação aos 

tumores graus I e II (Figura 18A). Adicionalmente, ciclina D1 apresentou 

maiores níveis de expressão nos casos pediátricos em relação aos adultos 

(Figura 19A), dado não identificado pela expressão gênica. 

Os maiores níveis de expressão de ciclina D1 nos casos intracranianos 

deveram-se a uma maior expressão nos casos supratentoriais (Figura 17B). 

A análise estratificada entre a localização, idade e grau histológico demonstrou 

que os maiores índices de expressão de ciclina D1 nos casos supratentoriais eram 

independentes da idade (Figuras 18B) ou do grau histológico (Figura 19B). 

 

 

Figura 17 - Expressão proteica de ciclina D1 de acordo com índice de marcação em relação à 
localização (A - diagrama de caixa) intramedular vs intracraniana e (B - gráfico de dispersão) 
separando-se os casos intracranianos em supratentoriais e infratentoriais. IM, intramedular; IC 
intracraniano; ST, supratentorial; FP, fossa posterior (infratentorial) 

 

 

Figura 18 - Expressão proteica de ciclina D1 de acordo com índice de marcação em relação (A 
- diagrama de caixa) ao grau histológico e (B - gráfico de dispersão) correlacionando-se o grau 
histológico com a localização. GI, mixopapilar; GII, clássico; GIII, anaplásico; IM, intramedular; 
IC intracraniano; ST, supratentorial; FP, fossa posterior (infratentorial) 
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Figura 19 - Expressão proteica de ciclina D1 de acordo com índice de marcação em relação (A 
- diagrama de caixa) idade e (B - gráfico de dispersão) correlacionando-se a idade com a 
localização. IM, intramedular; IC intracraniano; ST, supratentorial; FP, fossa posterior 
(infratentorial) 

 

 

Recidivas foram mais frequentes nos casos com maiores índices de 

marcação por ciclina D1 (LI= 9 ou 12) (Figura 20A). Estes casos apresentaram 

um menor tempo livre de progressão quando comparados com os casos com 

menores níveis de marcação (LI= 2 a 6; excluindo-se casos com marcação 

ausente e focal) segundo análise por meio de curvas de Kaplan-Meier e teste 

log rank (Figura 20B). 

 

 

Figura 20 - (A) Diagrama de caixa com a expressão proteica de ciclina D1 de acordo com 
índice de marcação em relação à recidiva. (B) Curvas de Kaplan-Meier mostrando o tempo livre 
de progressão de acordo com o índice de marcação da ciclina D1 (forte LI= 9 ou 12; outros LI= 
2 a 6) 

 



  Resultados  62 

 

 

Não houve correlação entre o grau de ressecção e o índice de marcação 

de ciclina D1 (teste de Pearson p=0,18). Demonstrou-se, porém, que o grau de 

resseção influenciou a recidiva, o tempo livre de progressão e a sobrevida total 

(Tabela 6). Analisou-se, então, a relação entre recidiva e o índice de marcação 

da ciclina D1 de acordo com o grau de ressecção cirúrgica (Figura 21A). 

Observou-se que, nos casos com resseção completa, houve correlação entre 

maiores índices de marcação de ciclina D1 (LI= 9 ou 12) e um maior número de 

recidiva, com um menor tempo livre de progressão (Figura 21B). Essa 

correlação não foi observada nos casos de ressecção incompleta (log 

rank p=0,782). 

  

 

Figura 21 - (A) Gráfico de dispersão com a expressão proteica de ciclina D1 de acordo com 
índice de marcação em relação à recidiva, estratificado pelo grau de ressecção cirúrgica. (B) 
Curvas de Kaplan-Meier mostrando o tempo livre de progressão de acordo com o índice de 
marcação da ciclina D1 (forte LI= 9 ou 12; outros LI= 2 a 6) para casos com ressecção cirúrgica 
completa 

 

 

Óbito e o tempo de sobrevida não foram correlacionados com a marcação 

de ciclina D1.  

 

 



 

 

 

6  DISCUSSÃO 
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Os ependimomas são tumores raros com um comportamento diferente de 

acordo com a localização, a idade ao diagnóstico e o grau histológico (Boop 

and Sgouros 2009; Gilbert, Ruda et al. 2010; Nagasawa, Trang et al. 2013). 

Por outro lado, todos esses potenciais fatores prognósticos são clínica e 

biologicamente inter-relacionados, contribuindo para a dificuldade em definir 

qual fator tem maior influência na evolução clínica desses pacientes (Amirian, 

Armstrong et al. 2012).  

A casuística apresentou uma predominância de pacientes adultos, porém 

com um dos picos de incidência na primeira década de vida conforme descrito 

por outros autores (Reni, Gatta et al. 2007; McGuire, Sainani et al. 2009; 

Zacharoulis and Moreno 2009). A distribuição de casos intramedulares e 

intracranianos foi semelhante, mantendo a correlação entre pacientes adultos e 

lesões intramedulares (Schwartz and McCormick 2000; Benesch, Frappaz et al. 

2012). Houve revisão anátomo-patológica de todos os casos incluídos, com 

maior número de casos classificados como de histologia clássica (76%), 

principalmente na localização intramedular e infratentorial. A proporção de 

casos de histologia clássica e anaplásica varia nas casuísticas da literatura. Há 

divergências entre patologistas quanto à interpretação dos critérios de 

anaplasia descritos pela OMS e à variação histológica dentro da mesma lesão 

(Louis, Ohgaki et al. 2007; Godfraind 2009; Ellison, Kocak et al. 2011). Nosso 

estudo confirmou que a idade ao diagnóstico, a localização do tumor e o grau 

histológico podem influenciar na recidiva, com menor tempo livre de progressão 

na população pediátrica, nos casos de localização intracraniana e com 

histologia anaplásica, conforme descrito por outros autores (Schwartz and 

McCormick 2000; Korshunov, Golanov et al. 2004; Tihan, Zhou et al. 2008; 

Gilbert, Ruda et al. 2010; Amirian, Armstrong et al. 2012; Cage, Clark et al. 2013; 

Raghunathan, Wani et al. 2013). Uma evolução mais favorável das lesões 

intramedulares e dos pacientes adultos tem sido descrita e, também, foi 

confirmada nesse estudo (Chang, Choe et al. 2002; Gilbert, Ruda et al. 2010; 

Amirian, Armstrong et al. 2012). 
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A cirurgia se mostrou uma intervenção terapêutica importante 

influenciando tanto no tempo livre de progressão como na sobrevida dos 

pacientes. A taxa de ressecção completa foi cerca de 60%, sem correlação 

com localização da lesão, idade ao diagnóstico ou grau histológico. Após a 

introdução da ressonância magnética para melhor planejamento pré-operatório, 

avanços na neuroanestesia e nas técnicas microcirúrgicas, as taxas de 

ressecção completa aumentaram. Os estudos atuais confirmam que o grau de 

ressecção completo é um fator prognóstico independente tanto para o tempo 

livre de progressão como para a sobrevida (Bouffet, Perilongo et al. 1998; 

Chang, Choe et al. 2002; Metellus, Barrie et al. 2007; Tihan, Zhou et al. 2008; 

Bagley, Wilson et al. 2009; Boop and Sgouros 2009; Shim, Kim et al. 2009; 

Amirian, Armstrong et al. 2012; Benesch, Frappaz et al. 2012; Wright and 

Gajjar 2012; Andreiuolo, Ferreira et al. 2013). A recidiva e a localização 

intracraniana também se correlacionaram com a sobrevida dos pacientes, 

porém são fatores interligados, assim como a recidiva e o grau de ressecção. 

A busca por biomarcadores para melhor predizer a evolução clínica dos 

pacientes com ependimoma tem sido realizada por muitos autores (Gilbertson, 

Bentley et al. 2002; Korshunov, Golanov et al. 2002; Preusser, Wolfsberger et 

al. 2005; Mendrzyk, Korshunov et al. 2006; Ridley, Rahman et al. 2008; Tabori, 

Wong et al. 2008; Kuncova, Janda et al. 2009; Korshunov, Witt et al. 2010; Milde, 

Hielscher et al. 2012; Modena, Buttarelli et al. 2012; Moreno, Popov et al. 2013; 

Mack, Witt et al. 2014). Apesar dos ependimomas serem considerados como 

uma única doença devido às mesmas características histológicas, a maioria 

dos estudos mostra um perfil de expressão gênica diferente dependendo da 

localização do tumor e da idade do paciente ao diagnóstico (Hirose, Aldape et 

al. 2001; Dyer, Prebble et al. 2002; Taylor, Poppleton et al. 2005; Modena, 

Lualdi et al. 2006; Kilday, Rahman et al. 2009; Palm, Figarella-Branger et al. 

2009; Andreiuolo, Puget et al. 2010; Johnson, Wright et al. 2010; Witt, Mack et 

al. 2011; Nagasawa, Trang et al. 2013). Dez genes foram selecionados para 

estudo da expressão gênica e para correlação dessa expressão com os dados 

clínicos da casuística apresentada. Identificaram-se genes diferentemente 

expressos, principalmente em relação à localização do tumor, mas, também, 

em relação à idade do paciente ao diagnóstico e ao grau histológico. 
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Os genes ARMC3, RSHL3, e DNALI1 apresentaram maiores níveis de 

expressão nos casos de localização intramedular em relação aos 

intracranianos, enquanto que o gene CHST5 apresentou maiores níveis de 

expressão tanto em lesões intramedulares como nos adultos. Genes que 

codificam as dineínas, incluindo o DNALI1, já foram descritos em ependimomas 

e apresentaram uma maior expressão nos casos de histologia clássica 

(Palm, Figarella-Branger et al. 2009). Não há estudos quanto à expressão dos 

genes ARMC3, RSHL3 e CHST5 em ependimomas. Alterações nas dineínas e 

na família radial spoke head proteins (RSHP), incluindo RSHL3, têm sido 

descritas na discinesia ciliar primária, grupo de doenças heterogêneo no qual 

há alteração da ultraestrutura de cílios e flagelos (Kastury, Taylor et al. 1997; 

Loges, Olbrich et al. 2008; Castleman, Romio et al. 2009; Zietkiewicz, Bukowy-

Bieryllo et al. 2012). As dineínas, tanto internas como externas, seriam 

responsáveis pela força necessária para a movimentação e batimento dos 

cílios, enquanto que a família RSHP faria a conexão dos microtúbulos 

periféricos com o par central e alteraria a forma do batimento dos cílios 

(Castleman, Romio et al. 2009; Zietkiewicz, Bukowy-Bieryllo et al. 2012). 

Há alguns relatos de casos na literatura de pacientes com discinesia ciliar 

primária em associação com hidrocefalia, sugerindo que a alteração na 

movimentação dos cílios do epêndima dificultaria o fluxo liquórico (Ibanez-

Tallon, Gorokhova et al. 2002; Kosaki, Ikeda et al. 2004; Mirzadeh, Han et al. 

2010). As células ependimárias maduras possuem numerosos microvilos 

apicais e um número variável de cílios, assim como seus precursores RGC 

(Lehman 2008; Mirzadeh, Han et al. 2010). Há descrição de que a ablação dos 

cílios primários nas RGC, durante o desenvolvimento embrionário, afetaria sua 

polaridade translacional e, em consequência, alteraria a orientação das células 

ependimárias maduras (Cohen, Binet et al. 1988; Fuchs and Schwark 2004; 

Mirzadeh, Han et al. 2010). As dineínas citoplasmáticas estariam associadas 

ao movimento ao longo dos microtúbulos, ao transporte dos cromossomos 

condensados durante a mitose (Vaisberg, Grissom et al. 1996; King 2000) e na 

regulação da localização nuclear do p53 (Giannakakou, Sackett et al. 2000). 

Há estudo utilizando RT-PCR e IHQ mostrando um aumento da expressão da 

dineína DNCH2 em gliomas de alto grau (anaplásicos e glioblastoma 
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multiforme – GBM) em relação ao tecido cerebral normal e gliomas de baixo 

grau (Yokota, Kouno et al. 2006). Apesar dessas descrições, a função da 

dineína estudada, DNALI1, é pouco conhecida. Estudo de caracterização 

desse gene mostra maiores níveis de expressão detectados nos testículos, 

níveis médios de expressão na próstata, coração, fígado, pulmão e pâncreas, e 

baixos níveis de expressão nos ovários, músculo esquelético e intestino 

delgado; esse estudo não tem referência ao sistema nervoso central (Kastury, 

Taylor et al. 1997). Em outro estudo, observou-se interação entre DNALI1 e 

outra dineína de cadeia pesada citoplasmática envolvida com recrutamento de 

proteínas centrossomais, tais como pericentrina e γ-tubulina (Young, 

Dictenberg et al. 2000; Rashid, Breckle et al. 2006).  

O gene ARMC3 é considerado uma beta-catenin-like e tem envolvimento 

com interação proteína-proteína, transdução de sinal, desenvolvimento, adesão 

e motilidade celular, iniciação tumoral e metástase (Li, Liu et al. 2006). 

Em estudo utilizando dados de SAGE para identificação de novos genes no 

epitélio brônquico, identificaram-se genes relacionados à ciliogênese, como as 

dineínas, mas, também, o gene ARMC3 como sendo um possível regulador da 

ciliogênese. A expressão desses genes, tanto as dineínas como o ARMC3, é 

alta nas bibliotecas de SAGE de ependimomas, possivelmente devido à origem 

desse tumor de uma região ciliada do SNC, o epêndima. O autor sugere, ainda, 

que as proteínas ARMC3 e as dineínas poderiam servir como marcadores de 

expansão clonal das células do ependimoma (Lonergan, Chari et al. 2006). 

A presença de anticorpos circulante contra a proteína ARMC3, também 

denomidada KU-CT-1 ou CT18, foi descrita em pacientes com câncer de 

pâncreas, pulmão e endométrio, sendo considerado um antígeno cancer-testis 

(Okada, Akada et al. 2006). Há estudo sugerindo a utilização de peptídeo 

derivado de ARMC3 para imunoterapia nesses cânceres, sendo esse um alvo 

atrativo devido à expressão mais restrita a células germinativas normais, e o 

potencial de produzir resposta imune tanto humoral como celular (Schiewe and 

Haworth 2007). No presente estudo, houve forte associação de expressão 

entre os genes com funções na ciliogênese, ARMC3, DNALI1 e RSHL3, 

sugerindo desregulação desse processo no epêndima da região intramedular e 

uma possível atuação conjunta desses genes no processo de tumorigênese 
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dessa região. Desregulação da ciliogênese também foi descrita em subgrupo 

de casos de ependimomas infratentoriais com melhor evolução (grupo B de 

Witt e cols., 2011). Uma melhor evolução e uma maior proporção de casos de 

histologia clássica nos casos intramedulares também foram identificadas no 

presente estudo. 

O gene CHST5 pertence à família das sulfonotransferases (STr), que são 

enzimas responsáveis pela catalização da transferência de um grupamento 

sulfato de uma molécula doadora para um receptor, que pode ser um açúcar, 

um álcool, um fenol ou uma amina (Paul, Suwan et al. 2012). As STr citosólicas 

seriam enzimas metabolizantes envolvidas no clareamento de pequenos 

componentes endógenos e exógenos, como hormônios e medicações 

(Banoglu 2000; Allali-Hassani, Pan et al. 2007). Já as STr associadas à membrana 

fariam a sulfatação de grandes biomoléculas como carboidratos (função do 

CHST5) e proteínas, com associação a processos biológicos críticos, como 

reconhecimento de moléculas, adesão célula-célula, coagulação, modulação 

de citocinas e fatores de crescimento, e vias de sinalização bioquímica devido 

ao mecanismo de modificação pós-translacional gerado por esta sulfatação 

(Chapman, Best et al. 2004; Paul, Suwan et al. 2012). Expressão da enzima 

com função semelhante à expressa pelo gene CHST5, a N-acetilglucosamina 

(GlcNAc) 6-O-sulfonotransferases, foi identificada em muitos órgãos, sendo 

forte a sua expressão na medula óssea, leucócitos de sangue periférico, baço, 

cérebro, medula espinhal, ovário e placenta. Essa enzima é também expresssa 

em algumas linhagens de leucemia e linfoma, em linhagem de melanoma, 

glioma e adenocarcimoma de cólon (Uchimura, Muramatsu et al. 1998). 

Há interesse na estrutura da família de STr associada à membrana (galactose/ 

N-acetilgalactosamina/ N-acetilglucosamina - Gal/GalNAc/GlcNAc) devido ao 

seu potencial como alvo para desenvolvimento de medicações (Rath, Verdugo 

et al. 2004). Houve correlação entre a expressão de CHST5 e a dos genes 

correlacionados à ciliogênese, ARMC3, DNALI1 e RSHL3, nesse estudo. 

A  expressão do gene CHST5 nos casos de ependimoma intramedular pode 

ter  relação com mecanismos de regulação pós-transcricional ou com o 

reconhecimento de moléculas pelo epêndima mutado que ainda necessitam 

ser mais bem elucidados, assim como a relação desse gene com a população 
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adulta. O estudo da atuação de CHST5 e ARMC3 nos ependimomas 

intramedulares pode ser útil para o desenvolvimento de alvos terapêuticos, 

conforme descrito.  

No presente estudo, o gene MSX1 (HOX7) não apresentou correlação 

com nenhuma variável clínica. Estudos em aves mostram que os membros da 

família Msx são alvos da via de sinalização BMP e estão presentes onde essa 

via está ativa durante o desenvolvimento embrionário, como o romboencéfalo, 

a medula espinhal, o telencéfalo, dentes, arcos branquiais e membros (Liu, 

Helms et al. 2004; Ramos and Robert 2005; Saadi, Das et al. 2013; Vieux-

Rochas, Bouhali et al. 2013). Há expressão de Msx1 nas células da crista 

neural craniana em vertebrados, uma população de células pluripotentes 

derivada das bordas lateriais da placa neural e que migram ventrolateralmente 

para dar origem às estruturas derivadas dos arcos branquiais (Alappat, Zhang 

et al. 2003; Ramos and Robert 2005; Han, Ishii et al. 2007). Vias como Notch, e 

membros da família TGF-β, Wnt, FGF e ácido retinoico, além de BMP, estão 

envolvidos com a formação e manutenção da crista neural (Ramos and Robert 

2005). A expressão Msx1 nessas células teria um papel na regulação da 

interação entre epitélio e mesênquima durante a organogênese (Robert, 

Sassoon et al. 1989; Alappat, Zhang et al. 2003). A inativação de Msx1 em 

ratos mostra alteração no desenvolvimento dos dentes e do palato (Satokata 

and Maas 1994; Chen, Bei et al. 1996), e no desenvolvimento da região frontal 

da calota craniana (Alappat, Zhang et al. 2003; Han, Ishii et al. 2007). Há 

envolvimento de Msx1 no desenvolvimento do tubo neural, no desenvolvimento 

de estruturas da linha média e do telencéfalo (Bach, Lallemand et al. 2003; Liu, 

Helms et al. 2004; Ramos and Robert 2005). Estudo em cultura de células com 

ganho de função do MSX1 mostra que esse gene teria atuação como regulador 

negativo da diferenciação por meio da repressão da transcrição de genes de 

diferenciação, e por regular a expressão e a atividade de proteínas do ciclo 

celular, como ciclina D1 e CDK4 (Hu, Lee et al. 2001; Liu, Helms et al. 2004). 

Durante o desenvolvimento da medula espinhal do rato, Msx1 é expresso por 

células da linha média da placa dorsal. Em estudo da função da família desse 

gene no desenvolvimento da medula espinhal e no destino dos progenitores 

neurais (NSC) dessa região em aves, observou-se que o aumento da 
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expressão de Msx1 em fases precoces do desenvolvimento embrionários 

reduziu o tamanho do tubo neural, com consequente redução no tamanho da 

zona ventricular e na espessura da camada de manto em que estão os 

neurônios, tanto por reprimir a diferenciação neuronal como por aumentar a 

apoptose (Liu, Helms et al. 2004). Houve, também, alteração no 

desenvolvimento do diencéfalo em ratos mutados para não expressão de Msx1 

com interrupção da linha média dorsal na região pré-tectal, levando à 

hipoplasia do córtex cerebral e hidrocefalia (Bach, Lallemand et al. 2003; 

Ramos and Robert 2005). O Msx1 mutado interrompe a formação e a 

expressão de genes do prosômero 1 (P1) da linha média, tais como Wnt1 e 

Bmp6. A região de P1 origina o órgão subcomissural, que é uma diferenciação 

do epêndima dessa região em uma glândula secretora que libera, no líquor, 

uma glicoproteína de alto peso molecular (Rodriguez, Rodriguez et al. 1998; 

Fernandez-Llebrez, Grondona et al. 2004). Essa glicoproteína, em parte, 

permanece solúvel no líquor e, em parte, se condensa para formar uma estrutura 

como um fio que se estende do aqueduto, passando pelo quarto ventrículo, 

até  o canal central da medula espinhal, conhecida como fibra de Reissner. 

O  líquor e as glicoproteínas secretadas pelo órgão subcomissural seriam 

essenciais no desenvolvimento do córtex cerebral e da sua homeostase. 

As  células ependimais têm locais específicos para a ligação com essas 

glicoproteínas com função ainda não determinada (Miranda, Almonacid et al. 2001). 

A expressão de Msx1 também foi evidenciada nos órgãos circunventriculares 

nos adultos, tais como hipocampo e fímbria, podendo estar ligado à manutenção 

da atividade secretória e à proliferação glial (Ramos, Martinez et al. 2004), 

além da expressão nos neurônios dopaminérgicos (Roybon, Hjalt et al. 2008; 

Rossler, Boddeke et al. 2010). Há descrição de alteração da expressão de 

MSX1 em ependimomas intracranianos (Korshunov, Neben et al. 2003; 

Suarez-Merino, Hubank et al. 2005; Modena, Lualdi et al. 2006). Por outro lado, 

alteração em membros da família HOX também foi correlacionada a tumores 

intramedulares (Palm, Figarella-Branger et al. 2009). No presente estudo, 

houve coexpressão de MSX1 com genes expressos nos tumores intramedulares, 

ARMC3, CHST5, DNALI1 e RSHL3. O gene MSX1 foi descrito em tumor de 

Wilms, com menor expressão nos tumores em estágio 1 (não invasivos) 
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comparado a maior expressão naqueles em estágio 2-4 (invasivos), sugerindo 

associação desse gene com a capacidade de invasão desse tumor 

(Chetcuti, Aktas et al. 2011). Outro estudo mostra que NSC cultivadas em meio 

com FGF2 e BMP4 adquirem um fenótipo invasivo e expressam genes 

semelhantes aos da crista neural, incluindo MSX1, e genes também expressos 

em GBM (Sailer, Gerber et al. 2013). Sugere-se que o comportamento do gene 

MSX1 pode mudar de um fenótipo repressor de transcrição e regulador do ciclo 

celular para outro relacionado à invasão de acordo com outros fatores 

regulatórios expressos pelo tumor.  

Nesse estudo, a expressão do gene GNA13 foi maior em crianças 

menores de três anos em relação às crianças acima de três anos, porém com 

níveis de expressão semelhante nos adultos. O gene GNA13 codifica uma 

forma de proteína G com efeito intracelular e funções já descritas relacionadas 

à hemostasia (Moers, Nieswandt et al. 2003), ao desenvolvimento do endotélio 

durante a fase embriológica (Ruppel, Willison et al. 2005; Liu, Han et al. 2009), 

à ativação de Rho e à modulação do citoesqueleto e motilidade celular 

(Hall  1998; Hart, Jiang et al. 1998; Cappello, Attardo et al. 2006), à adesão e 

migração (Shan, Chen et al. 2006; Worzfeld, Wettschureck et al. 2008), 

à  mudança de morfologia das células gliais (Honma, Saika et al. 2006), 

à  transcrição de fatores por ativação de membro da família Gli ligada à via 

SHH (Douglas, Heim et al. 2011). A ativação de GNA13 dependente de RhoA, 

GTPase e do fator de trasncrição NF-κB foi necessária para a manutenção da 

expressão de VEGFR-2 nas células endoteliais em estudo recente 

(Sivaraj,  Takefuji et al. 2013). Esse receptor, VEGFR-2, é o principal receptor 

de VEGF, apresentando baixos níveis nos vasos de adultos, porém com 

regulação aumentada em situações que necessitem angiogênese, como 

cicatrização ou crescimento tumoral (Shibuya and Claesson-Welsh 2006). 

Há descrições recentes de envolvimento de GNA13 com tumores de pâncreas, 

próstata e linfomas tipo B (Gardner, Ha et al. 2013; Morin, Mungall et al. 2013; 

Rasheed, Teo et al. 2013). Pode-se supor que esse gene tenha apresentado 

tal padrão de expressão no presente estudo devido a uma função mais 

relacionada à angiogênese e a um perfil mais agressivo nas crianças menores 

de três anos, e uma função mais relacionada ao citoesqueleto e à motilidade 
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celular nos adultos, em correlação com as funções dos genes ARMC3, RSHL3 

e DNALI1. A correlação negativa entre a expressão de GNA13 e CCND1 deve 

envolver vias de sinalização intracelulares ainda não elucidadas. 

Os genes CCND1, FGFRL1 e NOTCH1 apresentaram maiores níveis de 

expressão em tumores de localização supratentorial, enquanto que IGF2 se 

correlacionou com aqueles de localização intracraniana e em idade pediátrica. 

CCND1, FGFRL1 e IGF2 também apresentaram maiores níveis de expressão 

nos casos de histologia anaplásica. Esses genes já foram descritos em outras 

casuísticas de ependimomas com IGF2 relacionado aos tumores de localização 

intracraniana (Korshunov, Neben et al. 2003; Modena, Lualdi et al. 2006), 

membros da família FGFR às lesões anaplásicas (Korshunov, Neben et al. 2003), 

a via Notch (NOTCH1 e seus ligantes) às lesões intracranianas, supratentoriais 

(Taylor, Poppleton et al. 2005; Modena, Lualdi et al. 2006; Palm, Figarella-

Branger et al. 2009; Johnson, Wright et al. 2010) e CCND1 ora relacionado às 

lesões supratentoriais (Taylor, Poppleton et al. 2005; Rogers, Mayne et al. 2013), 

ora às lesões anaplásicas (Prayson 1998; Korshunov, Neben et al. 2003; 

Palm,  Figarella-Branger et al. 2009), ora à população pediátrica (Modena, 

Lualdi et al. 2006).  

O gene IGF2 codifica uma proteína com função hormonal (Bergman, 

Halje  et al. 2013). Esse gene é quase exclusivamente derivado do alelo 

paterno, um mecanismo de epigenética que bloqueia a expressão de um 

dos  alelos conhecido como imprinting (Chao and D'Amore 2008). IGF2 é 

expresso precocemente no desenvolvimento embriológico e fetal em diversos 

tecidos, particularmente na placenta, e mantém sua expressão nos adultos 

(LeRoith and Roberts 2003; Chao and D'Amore 2008; Bergman, Halje et al. 2013). 

Está presente na circulação e pode ser detectado no plasma. A circulação de 

IGF está associada a proteínas (IGFBP - insulin growth factor binding proteins) 

que apresentam expressão específica dependendo do tecido analisado e do 

estágio de desenvolvimento desse tecido, e com capacidade de inibir a 

atividade biológica dos IGFs (Clemmons 1997). Seu receptor, IGF2R, uma 

glicoproteína transmembrana, regula a quantidade de IGF2 circulante e 

tecidual por transportar IGF2 para dentro da célula e degradá-la, sendo, 

também, um imprinted gene expresso quase exclusivamente pelo alelo 
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materno (Alvino, Ong et al. 2011). IGF2R tem sido considerado um gene 

supressor de tumor, com descrição em tumores de mama, cerebrais, 

osteosarcomas, câncer de próstata, hepatocelular e ovário (Brown, Jones et al. 

2009). Outro receptor, IGF1R, receptor transmembrana tirosino-quinase, 

apesar de ligar preferencialmente insulina e IGF1, também tem afinidade por 

IGF2 e essa interação é associada com proliferação, diferenciação, migração e 

sobrevida celular (Belfiore, Frasca et al. 2009). IGF1R ativado inicia uma 

cascata de fosforilação com atuação em duas vias, PI3K, que atua na atividade 

metabólica, e MAPK, que envolve a atividade de Ras e regula o crescimento e 

diferenciação celular (Chao and D'Amore 2008; Gallagher and LeRoith 2010). 

Considera-se que IGF2 pode promover crescimento tumoral de forma autócrina 

e parácrina uma vez que o tumor esteja estabelecido, pois não seria suficiente 

para induzir uma transformação maligna (Christofori, Naik et al. 1994; 

Toretsky and Helman 1996; Yakar, Leroith et al. 2005; Bergman, Halje et al. 2013). 

Um dos possíveis mecanismos para essa promoção de proliferação seria a 

expressão de ambos alelos, já descrito em tumores como sarcoma de Ewing, 

rabdomiossarcoma, tumor de Wilms, sarcoma de células claras, carcimoma 

renal, gliomas malignos, tumores ginecológicos e testiculares (Feinberg, 

Ohlsson et al. 2006; Chao and D'Amore 2008; Bergman, Halje et al. 2013). 

O aumento da atividade da via SHH aumenta a expressão de IGF2, e esse 

aumento facilitaria a angiogênese e o potencial tumorigênico dessa via, com 

descrição dessa interação em meduloblastomas (Christofori, Naik et al. 1994; 

Rao, Pedone et al. 2004; Kim and Kim 2005; Chao and D'Amore 2008; 

Fernandez, Squatrito et al. 2012). O uso de inibidores de tirosino-quinase para 

IGF1R inibiu o crescimento tumoral in vitro e foi usado em estudo de fase II 

para tumores de pulmão (Yakar, Leroith et al. 2005; Carboni, Wittman et al. 2009; 

Karp, Paz-Ares et al. 2009; Wang, Lipari et al. 2010). A maior expressão de 

IGF2 nos casos intracranianos nesse estudo pode se correlacionar com o perfil 

de pior prognóstico desses casos, assim como nos casos pediátricos, devido 

ao seu potencial de promover proliferação tumoral. 

O gene FGFRL1 é membro da família de FGFR pouco conhecido, com 

domínio intracelular sem atividade tirosino-quinases (Trueb 2011). Estudos 

iniciais identificaram esse gene em cartilagens, porém, por meio de Northen 
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Blot, confirmou-se altos níveis de expressão de FGFRL1 em cartilagem do 

esterno e vértebras rudimentares, além de níveis moderados de expressão no 

coração, na língua, na aorta, no rim, no fígado e nos tendões (Trueb and 

Taeschler 2006). Os níveis de expressão aumentam durante o desenvolvimento 

embrionário em ratos (Wiedemann and Trueb 2001). Análise de FGFRL1 em 

camundongo em desenvolvimento mostrou expressão em vesículas renais e 

estrututras nefrogênicas nascentes, semelhante à expressão de FGFR1 

sugerindo uma sinalização via este receptor (Amann and Trueb 2013). 

Há  ligação preferencial com FGF2, FGF3, FGF4, FGF8, FGF10 e FGF22, 

sendo que FGF2 promove a proliferação do precursor neuronal e inibe a 

diferenciação via PI3K e inativação de GSK3β, levando a acúmulo de 

β-catenina e potencializando a via Notch (Shimizu, Kagawa et al. 2008; 

Steinberg, Zhuang et al. 2010). Descrição inicial sugeria função na indução de 

adesão celular e suposto envolvimento na fusão célula-célula e formação de 

sincício (Trueb 2011). Há relatos de alteração desse gene em pacientes com 

cranioestenose (Rieckmann, Zhuang et al. 2009), com hérnia diafragmática 

congênita (Holder, Klaassens et al. 2007) e possível associação com a 

síndrome Wolf-Hirschhorn, que envolve alteração no crescimento, disgenesia 

facial, atraso no desenvolvimento e epilepsia com fenótipo variável, relacionada 

à deleção de parte do cromossomo 4p envolvendo a região de FGFRL1 

(Catela, Bilbao-Cortes et al. 2009). Há possibilidade desse gene ser expresso 

apenas pelo alelo materno, um imprinted gene (Luedi, Dietrich et al. 2007), 

além de ser alvo de regulação pelo miRNA mir-210 (Huang, Ding et al. 2009; 

Tsuchiya, Fujiwara et al. 2011), um dos já descritos como diferentemente 

expresso em ependimomas (Costa, Bischof et al. 2011). Estudo utilizando a 

técnica de microarray em busca de genes relacionados à autorrenovação das 

células progenitoras embrionárias demonstrou que a via de sinalização 

envolvendo FGF é uma das maiores reguladoras dessa autorrenovação e que 

FGFRL1 seria um dos genes candidatos a regulador dos fatores de transcrição 

envolvidos nesse processo (Bendall, Stewart et al. 2007; Greber, Lehrach et al. 2007; 

Trueb 2011). Há descrição da interação de FGFRL1 com membros da família 

SPRED, que agem como reguladores negativos da via de sinalização de 

Ras/Raf/Erk (Zhuang, Villiger et al. 2011); em tumores de esôfago com atuação 
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desse gene no ciclo celular (Tsuchiya, Fujiwara et al. 2011); em tumores de bexiga 

(di Martino, Taylor et al. 2013) e tumores de ovário (Schild and Trueb 2005). 

A ciclina D1 é um importante regulador do ciclo celular por ter a função de 

fosforilar e inativar a proteína retinoblastoma (Rb), promovendo, assim, a 

progressão do ciclo celular da fase G1 para S (Fu, Wang et al. 2004; Wang, 

Wang et al. 2012). É um sensor e integrador-chave dos sinais extracelulares 

(Kim and Diehl 2009), sendo que sua expressão é regulada de uma maneira 

célula-específica por fatores de crescimento, como EGF, IGF1 e IGF2, 

aminoácidos, hormônios incluindo andrógenos, ácido retinoico, ligante do 

receptor proliferador ativado peroxisoma gama (PPARγ – peroxisome 

proliferator-activated receptor gama), fatores secretados por adipócitos e 

hormônios gastrointestinais (Fu, Wang et al. 2004). A expressão aumentada de 

ciclina D1 pode ter um papel crítico no desenvolvimento do tumor e na 

manutenção do seu fenótipo maligno, embora a superexpressão de ciclina D1 em 

si não seja suficiente a transformação neoplásica (Tashiro, Tsuchiya et al. 2007; 

Kim and Diehl 2009; Wang, Lisanti et al. 2011; Pestell 2013). 

Essa superexpressão em alguns tumores humanos é gerada por múltiplos 

mecanismos, englobando alterações genômicas, regulação pós-transcricional e 

estabilização da proteína pós-traducional (Kim and Diehl 2009). Muitos sinais 

oncogênicos induzem à expressão da ciclina D1 incluindo Ras, Src, ErbB2, 

β-catenina na via de sinalização Wnt e a via Notch1 (Fu, Wang et al. 2004; 

Fleming, Hogben et al. 2008; Guo, Ye et al. 2009; Wang, Lisanti et al. 2011; 

Naganuma, Whelan et al. 2012) A superexpressão da ciclina D1 pode também 

aumentar o crescimento e a progressão do tumor por potencializar o sinal 

estimulatório de bFGF (Tashiro, Tsuchiya et al. 2007) e por alterar a resistência 

das células tumorais a agentes quimioterápicos, como a cisplatina, por meio de 

mecanismos regulatórios da apoptose (Biliran, Wang et al. 2005; Tashiro, 

Tsuchiya et al. 2007; Wang, Wang et al. 2012). Outro mecanismo responsável 

pelo aumento dos níveis de ciclina D1 em diversos tipos de cânceres é a 

desregulação da degradação da ciclina D1 e das ciclinas dependentes de 

quinase (CDK – cyclin-dependent kinase) (Alao 2007; Takahashi-Yanaga and 

Sasaguri 2008). Os processos envolvidos na regulação da estabilidade da 

ciclina D1 e agentes terapêuticos capazes de induzir a degradação da ciclina 
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D1 e das ciclinas dependente de quinase têm sido estudados (Freemantle, 

Liu  et al. 2007; Fleming, Hogben et al. 2008; Shan, Zhao et al. 2009; Casimiro, 

Velasco-Velazquez et al. 2014). Esses agentes e os inibidores dos receptores 

tirosino-quinase (RTK – receptor tyrosine kinase) podem ser úteis no 

tratamento dos cânceres associados à superexpressão de ciclina D1 

(Alao 2007; Fleming, Hogben et al. 2008; Takahashi-Yanaga and Sasaguri 2008; 

Kim and Diehl 2009; Shan, Zhao et al. 2009; Liu, Lv et al. 2011; Casimiro, 

Velasco-Velazquez et al. 2014). 

A expressão aumentada da ciclina D1 foi descrita em vários tipos de 

cânceres, incluindo o linfoma de célula do manto (MCL - mantle cell lymphoma), 

o câncer de pulmão não pequenas células, o carcinoma de mama, os tumores 

da região da cabeça e pescoço, como os adenomas de paratireoide, os tumores 

de cólon e esôfago, e os gliomas de alto grau (Tashiro, Tsuchiya et al. 2007; 

Guo, Ye et al. 2009; Kim and Diehl 2009; Cohen, Shimizu et al. 2010; 

Liu, Lv et al. 2011; Naganuma, Whelan et al. 2012). Nesse estudo, houve 

coexpressão de CCND1 com outros genes envolvidos em proliferação celular, 

como IGF2 e receptor da família de FGF (FGFRL1), ambos sendo vias que 

estimulam a própria ciclina D1, conforme descrição da literatura acima. 

Uma maior expressão desses genes na localização supratentorial deve-se, 

provavelmente, à predominância de casos anaplásicos nessa região na 

casuística apresentada (cinco de seis pacientes), sugerindo uma desregulação 

de vias que estimulam a proliferação nessa localização. Esses genes, 

provavelmente, não são os geradores da tumorigênese nos ependimomas, 

porém contribuiriam para a proliferação e manutenção do fenótipo anaplásico 

após seu estabelecimento por outras vias. A correlação de expressão negativa 

desses genes envolvidos com proliferação (CCND1 e FGFRL1) em relação aos 

genes envolvidos com ciliogênese na localização intramedular (ARMC3 e 

DNALI1) corrobora com a evolução clínica mais lenta e melhor prognóstico 

evidenciado nos casos de ependimomas intramedular. 

A via Notch influencia o destino das células durante o desenvolvimento do 

SNC e regula a autorrenovação das células-tronco neurais (NSC) tanto no 

tecido neural não neoplásico como nos tumores cerebrais embrionários 

(Gaiano and Fishell 2002; Taylor, Poppleton et al. 2005; Fan, Matsui et al. 
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2006; Kageyama, Ohtsuka et al. 2009; Ehm, Goritz et al. 2010; Fan, Khaki et al. 

2010; Imayoshi, Sakamoto et al. 2010; Haupt, Borghese et al. 2012). 

O desenvolvimento neuronal envolve uma ação recíproca dinâmica entre sinais 

extracelulares difusos e autônomos que regulam a divisão do progenitor 

neuronal de forma simétrica ou assimétrica (Yoon, Nery et al. 2004; Johansson, 

Cappello et al. 2010; Lehtinen, Zappaterra et al. 2011). Proteínas polarizadas 

se agregam como complexos apicais com função essencial na autorrenovação 

e no destino celular, interagindo com vias de sinalização de crescimento 

celular. Um dos elementos dessa via é IGF1R (Margolis and Borg 2005). 

Essa superfície apical dos precursores neuronais e seus cílios primários 

mantêm contato direto com o líquor, sugerindo que os fatores secretados 

podem interagir com os progenitores neuronais nessa interface (Fuchs and 

Schwark 2004; Kim, Lehtinen et al. 2010). Há descrição de fatores como Fgf2, 

Shh, Igf2, Bmp e ácido retinoico no líquor guiando esses progenitores em ratos, 

com flutuações ao longo da idade (Martin, Bueno et al. 2006; Huang, 

Liu et al. 2010; Lehtinen, Zappaterra et al. 2011). A via Notch tem papel nessa 

divisão assimétrica das RGC mantendo esses complexos apicais, sendo 

influenciada pelas vias envolvendo os fatores citados, principalmente a via 

SHH (Shin, Minter et al. 2006; Shimizu, Kagawa et al. 2008; Bultje, Castaneda-

Castellanos et al. 2009; Ehm, Goritz et al. 2010). A via Notch também regula os 

níveis de expressão de algumas ciclinas (incluindo ciclina D1) e inibidores de 

CDK e, consequentemente, a transição do ciclo celular de G1/S (Ronchini and 

Capobianco 2001; Guo, Ye et al. 2009; Joshi, Minter et al. 2009; Cohen, 

Shimizu et al. 2010; Haupt, Borghese et al. 2012; Naganuma, Whelan et al. 2012). 

Ensaios com bloqueio farmacológico da via Notch in vitro e in vivo por meio de 

γ-secretase têm mostrado supressão de alvos da via, como Hes1, causando 

saída do ciclo celular e apoptose em tumores cerebrais e outros tumores 

sistêmicos (Fan, Matsui et al. 2006; Guo, Ye et al. 2009; Chen, Kesari et al. 2010; 

Fan, Khaki et al. 2010; Takebe, Harris et al. 2011; Naganuma, Whelan et al. 2012; 

Hales, Taub et al. 2014). A maior expressão de Notch apresentou correlação 

com a localização supratentorial nessa casuística, conforme descrição da 

literatura. Não houve correlação estatística desse gene com o grau histológico 

anaplásico como os genes CCND1, FGFRL1 e IGF2, podendo-se supor que o 
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fenótipo anaplásico dos ependimomas na localização supratentorial necessite 

da interação com uma segunda via de sinalização, além da via Notch.  

A localização infratentorial tem assinatura genética menos definida que a 

localização supratentorial e intramedular, talvez pela existência de subgrupos 

ainda não completamente elucidados nessa região (Johnson, Wright et al. 2010; 

Witt, Mack et al. 2011). Nesse estudo, o padrão de expressão gênica dos casos 

infratentoriais foi mais semelhante aos casos intramedulares, com aumento de 

expressão nos genes ARMC3 e DNALI1, relacionados à ciliogênese, e menor 

expressão tanto de CCND1 e FGFRL1, relacionados a um perfil proliferativo, 

quanto de NOTCH1, relacionado aos casos supratentoriais. Outras vias de 

sinalização, que não envolvem a ciclina D1 como alvo principal, mas que 

podem envolver IGF2, e que causam invasão dos tecidos adjacentes e recidiva 

ou recrescimento das lesões, devem estar presentes nessa localização, pois a 

evolução clínica dos pacientes com ependimomas na região infratentorial é 

distinta e pior em relação aos pacientes com lesão intramedular. 

A análise da expressão proteica da ciclina D1 foi realizada nesse estudo 

para comprovação dos resultados de expressão gênica em um número maior 

de amostras. Há descrição desse marcador como fator prognóstico em outros 

cânceres, conforme discutido acima, porém com definição pouco precisa da 

sua importância nos ependimomas. Maiores níveis de expressão de ciclina D1 

foram observados nas amostras de tumor de localização supratentorial e nas 

lesões anaplásicas, confirmando a análise da expressão gênica e conforme 

descrição por outros autores (Prayson 1998; Korshunov, Neben et al. 2003; 

Taylor, Poppleton et al. 2005; Palm, Figarella-Branger et al. 2009; Rogers, 

Mayne et al. 2013). As amostras de tumores de pacientes da população 

pediátrica também apresentaram maiores níveis de expressão de ciclina D1 

em  comparação às amostras de pacientes adultos, relação não observada 

durante a análise da expressão gênica, porém já observada por outro autor 

(Modena, Lualdi et al. 2006).  

A superexpressão da ciclina D1 observada na localização supratentorial 

foi independente da idade do paciente ou do grau histológico da lesão nesse 

estudo. Essa observação pode ter relação com a desregulação de vias 

de  sinalização nessa região que tem a ciclina D1 como efetor, já que 
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translocações e amplificações genômicas no locus da ciclina D1 são incomuns 

nos ependimomas (Kilday, Rahman et al. 2009; Yao, Mack et al. 2011) 

Deleções e metilações no locus do supressor de tumor p16INK4A (proteína 

CDKN2A) foram descritas em ependimomas supratentoriais ou anaplásicos 

(Huang, Starostik et al. 2003; Korshunov, Neben et al. 2003; Rousseau, 

Ruchoux et al. 2003; Taylor, Poppleton et al. 2005; Godfraind 2009; Johnson, 

Wright et al. 2010; Korshunov, Witt et al. 2010; Yao, Mack et al. 2011; Modena, 

Buttarelli et al. 2012; Witt, Korshunov et al. 2012; Kim, Huang et al. 2013; 

Nagasawa, Trang et al. 2013). CDKN2A age inibindo a ligação entre a proteína 

CDK4 e ciclina D1, e, assim, previne a fosforilação de Rb (Gadd, Pisc et al. 2001). 

Há, também, bloqueio da degradação de MDM2, aumento da transativação 

e  apoptose dependente de p53 (Freemantle, Liu et al. 2007; Tashiro, 

Tsuchiya  et al. 2007; Liu, Lv et al. 2011). Análise recente da ativação da 

via  PI3K nos ependimomas descreveu maior expressão de ciclina D1 em 

tumores de localização supratentorial (Rogers, Mayne et al. 2013; Parker, 

Mohankumar et al. 2014). Há interações da via Notch, IGF1R e via FGF com o 

sistema PI3K/AKT, sistema esse que tem um papel crítico na proliferação, 

progressão do ciclo celular e apoptose em alguns cânceres humanos 

(Shin, Minter et al. 2006; Palomero, Dominguez et al. 2008; Guo, Ye et al. 2009; 

Liu, Cheng et al. 2009; Hales, Taub et al. 2014). A via PI3K pode induzir a 

expressão de ciclina D1 por meio da fosforilação de NF-κB e a redução da sua 

degradação por inativação de GSK3β (Alao 2007; Freemantle, Liu et al. 2007; 

Takahashi-Yanaga and Sasaguri 2008; Kim and Diehl 2009; Liu, Cheng et al. 2009; 

Parker, Mohankumar et al. 2014).  

A superexpressão de ciclina D1 foi relacionada com um maior número de 

recidivas e menor tempo livre de progressão nesse estudo. Outros estudos 

também evidenciaram menor tempo livre de progressão (Zamecnik, 

Snuderl et al. 2003; Zawrocki, Izycka-Swieszewska et al. 2011) e maior risco de 

óbito em pacientes com aumento na expressão de ciclina D1 (Zawrocki, 

Izycka-Swieszewska et al. 2011). Em análise dos casos de ressecção tumoral 

completa, identificou-se que essa superexpressão de ciclina D1 pode ser um 

marcador de predisposição para recidiva e menor tempo livre de progressão 

devido à desregulação de vias de proliferação conforme citado acima. 
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Uma complementação do estudo histológico com IHQ para ciclina D1 poderia 

ajudar na decisão de tratamento durante o seguimento clínico dos pacientes, 

principalmente os casos supratentoriais com ressecção completa e grau 

histológico clássico. Além disso, esses casos com superexpressão de ciclina 

D1 poderiam ser candidatos a estudos com inibições de alvos-chave em 

convergência da via de sinalização PI3K, incluindo RTKs, (Liu, Cheng et al. 2009; 

Guan, Shen et al. 2011; Shonka 2011), além dos agentes para indução da 

degradação da ciclina e dos inibidores da via Notch, conforme citado.  

Genes ainda não estudados em ependimomas foram selecionados, com 

parte deles auxiliando na melhor determinação do perfil de expressão dos 

casos intramedulares. O estudo da expressão proteica de ciclina D1 por IHQ 

em uma casuística maior permitiu confirmar as forças de associação evidenciadas 

pela expressão gênica e a análises de subgrupos, definindo melhor as 

influências da expressão desse gene na evolução clínica dos pacientes. 

Estudos multicêntricos com casuísticas maiores e o desenvolvimento de 

modelos animais auxiliarão no melhor entendimento dos ependimomas como 

doenças distintas e no desenvolvimento de medicações-alvo em complementação 

ou até substituição aos tratamentos atualmente disponíveis, à cirurgia e à 

radioterapia.  

 

 



 

 

 

7  CONCLUSÃO 
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As conclusões desse estudo são: 

 

- Fatores clínicos, como idade no diagnóstico, localização do tumor e 

grau histológico influenciaram na evolução dos pacientes, com menor 

tempo livre de progressão nos casos pediátricos, na localização 

intracraniana e nos casos de histologia anaplásica;  

- Pacientes com ressecção completa apresentaram maior tempo livre de 

progressão e maior sobrevida em relação aos pacientes com 

ressecção incompleta;   

- A expressão dos genes ARMC3, DNALI1 e RSHL3 foi maior na 

localização intramedular;  

- A expressão do gene CHST5 foi maior nos pacientes adultos e nos 

casos de localização intramedular;  

- A expressão do gene NOTCH1 foi maior nos casos de localização 

supratentorial; 

- A expressão do gene IGF2 foi maior nos casos de localização 

intracraniana e nos pacientes com idade pediátrica; 

- A expressão dos genes CCND1, FGFRL1 e IGF2 foi maior nos casos 

de histologia anaplásica e nos casos de localização supratentorial; 

- Os níveis de expressão gênica de CCND1 se correlacionaram com a 

expressão proteica de ciclina D1; 

- Houve uma maior expressão da proteína ciclina D1 em casos 

pediátricos, de localização intracraniana e de histologia anaplásica; 

- A proteína ciclina D1 apresentou maior expressão nos casos 

supratentoriais, independente da idade ou do grau histológico; 

- A superexpressão da ciclina D1 se correlacionou com a recidiva e um 

menor tempo livre de progressão. 



 

 

 

8  ANEXOS 
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8.1  Anexo 1 
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