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Resumo 

Os casos de carcinoma papilífero da tiroide (CPT) têm apresentado aumento expressivo 

mundialmente, tanto na população pediátrica quanto na adulta. Do ponto de vista 

molecular, os casos de CPT apresentam uma alta prevalência de alterações genéticas 

cujos produtos proteicos levam à ativação da via MAPK (do inglês, Mitogen-Activated 

Protein Kinase). Enquanto no CPT adulto, mutações pontuais são mais comuns, na 

população pediátrica, as fusões gênicas são os eventos genéticos mais frequentemente 

observados. Em nosso grupo foi identificado pela primeira vez a fusão AGK-BRAF em 

casos de CPT pediátricos esporádicos, antes só observados em casos a exposição à 

radiação. Tem sido sugerido que entre as alterações genéticas identificadas nos casos de 

CPT, àquelas responsáveis por ativação da via MAPK são mutuamente exclusivas. 

Entretanto, nosso grupo observa uma alta prevalência de co-ocorrência de alterações 

genéticas responsáveis pela ativação constitutiva da via MAPK no mesmo tumor, 

principalmente na população pediátrica. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi  avaliar, 

nos estudos que  sobre  CPT pediátrico, quais as alterações genéticas associadas a via 

MAPK nas diferentes populações e confirmar a heterogeneidade genética relacionada as 

fusões do tipo RET/PTC, AGK-BRA,F ETV6-NTRK3 e STRN-ALK na nossa população. A 

casuística é constituída de 79 casos de CPT pediátricos (≤ 18 anos), provindos do Hospital 

São Paulo, UNIFESP, Faculdade de Ciências Médica da Santa Casa de São Paulo ou do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA – RJ). As triagens das fusões foram realizadas por RT-

PCR. Observamos que dos 79 casos investigados, 55 apresentaram alguma alteração 

genética (55/79 – 70%), sendo que, destes a grande maioria (49/79 – 62%) apresenta 

fusões gênica, a saber:  rearranjos RET/PTC1 (28%), RET/PTC3 (15%), ETV6-NTRK3 

(18%) e STRN-ALK (10%). A técnica de FISH break-apart (FISH BA) foi utilizada para 

confirmação da co-ocorrência das fusões em um dos casos de CPT que possui os 

rearranjos RET/PTC1, AGK-BRAF e STRN-ALK. Além disso, para compreendermos o 

mecanismo associado a instabilidade genética, avaliamos a expressão de CMYC nas 

amostras de CPT pediátrico. Observamos um aumento da expressão de CMYC nos casos 

de pacientes com menor idade ao diagnóstico de CPT. Assim, esta trabalho identificou 

uma heterogeneidade intratumoral e a co-ocorrência de eventos genéticos que ativam a via 

MAPK em 24 dos casos de CPT pediátrico. A análise por FISH BA confirmou a co-

ocorrência de fusões RET/PTC, AGK-BRAF e STRN-ALK em um dos casos avaliados. Por 

fim, resultados preliminares sugerem que aumento da expressão de CMYC pode estar 

associado a instabilidade genética.   

  



1 Introdução 

1.1 Os nódulos da tiroide e sua prevalência 

A tiroide é uma das maiores glândulas endócrinas no corpo humano e é formada 

por dois lobos, sendo localizada na região cervical anterior à laringe. Ela é composta por 

dois tipos celulares: as células foliculares, responsáveis por secretar e armazenar os 

hormônios tiroidianos (T3 e T4); e as parafoliculares (ou células C), cuja função é secretar 

calcitonina. 

Nódulos são comumente encontrados nesse órgão, os quais podem ser neoplasias 

tanto benignas quanto malignas, se manifestando por um ou vários nódulos, sendo 

palpáveis ou não. Os nódulos benignos são encontrados na maioria dos casos (cerca de 

90%), e incluem o Bócio Nodular (BN) (uninodular ou multinodular), Tiroidite (TD), 

Hiperplasia Nodular (HN), Bócio Colóide (BC) e Adenoma Folicular da Tiroide (AFT). Os 

nódulos malignos são menos comuns (5 a 10%), os quais podem se originar das células 

foliculares ou parafoliculares (HEGEDÜS, 2004).  

As neoplasias malignas originadas das células parafoliculares (ou células C) são 

denominadas Carcinomas Medulares da Tiroide (CMT). Já as neoplasias malignas 

originadas das células foliculares são divididas em subgrupos denominados Carcinomas 

Diferenciados da Tiroide (CDT), Carcinomas Pouco Diferenciados da Tiroide (CPDT) e 

Carcinomas Indiferenciados da Tiroide ou Anaplásicos (CIT/CAT) (DEAN; GHARIB, 2008; 

FAGIN; WELLS, 2016; HEGEDÜS, 2004; ROJESKI; GHARIB, 1985; VANDER; GASTON; 

DAWBER, 1968). 

A forma mais comum de câncer da tiroide é o CDT (80-90%) (“Cancer Statistics 

Review, 1975-2017 - SEER Statistics”, [s.d.]). Dentro do CDT existem dois subtipos 

histológicos: os carcinomas papilíferos (CPT) e o carcinomas foliculares da tiroide (CFT), 

que são classificados, principalmente, pelas suas diferenças histológicas e forma de 

disseminação das metástases. 

O CPT é o subtipo mais prevalente entre os carcinomas da tiroide, correspondendo 

a, aproximadamente, 85-90% dos casos, apresentando uma maior incidência de 

metástases para os linfonodos (<50%) (KONDO; EZZAT; ASA, 2006). Existem mais de 15 

variantes do CPT reconhecidas pela organização mundial da saúde, sendo as mais 

prevalentes as variantes clássicas (VCCPT), folicular (VFCPT), sólida (VSCPT) e 

esclerosante difusa do carcinoma papilífero da tiroide (VSDCPT) (Figura 1).  

 



 

 

Figura 1. Prevalência e subtipos dos Carcinomas diferenciados da tiroide (“Cancer Statistics Review, 1975-

2017 - SEER Statistics”, [s.d.]; KONDO; EZZAT; ASA, 2006). 

O câncer da tiroide é a malignidade endócrina mais comum, responsável por cerca 

de 2,1% de todos os diagnósticos de câncer, com 77% ocorrendo em mulheres (FERLAY 

et al., 2019). No Brasil, é o quinto câncer mais comum entra mulheres, tendo a estimativa 

de 11.950 novos casos para 2020 (Figura 2A) (Instituto Nacional do Câncer – INCA – 

www.inca.gov.br). De fato, dados mundiais mostram que o grupo que apresenta maior 

ocorrência de CPT são mulheres entre 50-59 anos (37,3 / 100.000 habitantes) (Figura 2B). 

Em pessoas do sexo masculino, o pico acontece mais tarde, entre 60 e 64 anos (17.3 / 

100.000 habitantes) (Figura 2B). Em pacientes pediátricos as diferenças entre os gêneros 

começa a partir de 10-14 anos, no qual meninas apresentam uma taxa de 1,2 e meninos 

0,3 por 100.000 habitantes (Figura 2B). Conforme ocorre o amadurecimento desta 

população, as diferenças entre os gêneros aumentam: em adolescentes de 15-19 anos as 

meninas apresentam uma taxa de 5,3 e os meninos, de 0,9 a cada 100.000 habitantes 

(Figura 2B) (“Cancer Statistics Review, 1975-2017 - SEER Statistics”, [s.d.]; RANGEL-

POZZO et al., 2020).  
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Figura 2. (A) Estimativa para 2020 da prevalência de diferentes tipos de câncer na população brasileira 

dividida por sexo: Entre as mulheres o câncer de tiroide é o quinto mais frequente, segundo os dados INCA 
2020. (B) Dados epidemiológicos do banco de dados SEER (“Cancer Statistics Review, 1975-2017 - SEER 

Statistics”, [s.d.]) e reunidos em Rangel-Pozzo et al., 2020. 

   

Dados estatísticos mundiais mostram um aumento na incidência de nódulos na 

tiroide, principalmente entre as populações femininas (SEER Stat Fact Sheets: thyroid 

câncer: dados do https://seer.cancer.gov/statfacts/html/thyro.html, acessado em julho de 

2021, dados de 2017). De fato, entre 2000 e 2017 observou-se um aumento nas taxas 

mundiais de CPT tanto na população adulta (7.9 para 16.9 / 100.000 habitantes), quanto 

na pediátrica (0.6 para 1.0 / 100.000 habitantes) (Figura 2B) (“Cancer Statistics Review, 

1975-2017 - SEER Statistics”, [s.d.]; RANGEL-POZZO et al., 2020). As possíveis 

explicações para estes números ainda são inconclusivas, mas o aumento geral dos casos 

pode ser atribuído tanto às melhorias das técnicas diagnósticas (DAVIES; WELCH, 2006; 

HS; HJ; HG, 2014; JP; L, 2014; MORRIS; TUTTLE; DAVIES, 2016; S; S, 2015), quanto a 

fatores ambientais, como exposição à radiação, estilo de vida, deficiência de iodo ou 



histórico familiar de câncer (CLÉRO et al., 2012; ENGELAND et al., 2006; SHOLL; 

BARLETTA; HORNICK, 2017; VIGNERI et al., 2017). 

1.2 Alterações genéticas descritas no CPT Adulto e Pediátrico 

O CPT apresenta uma alta prevalência de alterações genéticas cujos produtos 

proteicos levam à ativação da via MAPK (do inglês, Mitogen-Activated Protein Kinase). O 

funcionamento normal da via está relacionado à cascata de sinalização que regula a 

proliferação, diferenciação e sobrevivência celulares. No CPT diferentes mecanismos 

podem levar à ativação constitutiva da via MAPK, desregulando a proliferação celular. 

Dentre os mecanismos, temos rearranjos envolvendo alguns receptores (RET, NRTK e 

ALK) (Figura 3). Também temos as mutações de substituição nos genes BRAF e RAS, 

associadas à ativação da via. Em presença de uma destas alterações genéticas, a célula 

passa a proliferar independente do estímulo externo, como ocorre em rearranjos 

envolvendo receptores (Figura 3) (ZABALLOS; SANTISTEBAN, 2017)  

 

 

Figura 3. Esquema mostrando a via de sinalização MAPK em células de tiroide normal em adultos, no qual, há 

uma baixa ativação de receptores RET, NTRK e ALK (Esquerda). No CPT é visto que alterações genéticas, 
como rearranjos, causam uma maior ativação dos receptores RET, NTRK e ALK impactando na proliferação, 
sobrevivência e diferenciação (Direita). (Modificado de Zaballos & Santisteban, 2017). 

 

Mutações em BRAF e RAS, e rearranjos em RET, são encontrados em cerca 70% 

dos casos de CPT (BHAIJEE; NIKIFOROV, 2011; FRATTINI et al., 2004; NIKIFOROVA et 

al., 2003; SOARES et al., 2003)  

O gene BRAF é uma quinase serina-treonina da família de proteínas RAF, que 

compreendem efetores intracelulares da via de sinalização MAPK. A mutação V600E ativa 

a quinase BRAF, levando à estimulação constitutiva da via MAPK, causando a 

tumorigênese da tiroide (Figura 4) (BEGUM et al., 2004; COHEN et al., 2003; FRATTINI et 

Ativação 



al., 2004; FUGAZZOLA et al., 2004; FUKUSHIMA et al., 2003; LIMA et al., 2004; NAMBA 

et al., 2003; NIKIFOROVA et al., 2003; SOARES et al., 2003; TROVISCO et al., 2004; XU 

et al., 2003). Esta alteração é a mais prevalente em pacientes da faixa etária adulta, 

identificada em 27-83% dos casos de CPT (RANGEL-POZZO et al., 2020). Na população 

Brasileira, nosso grupo identificou a presença de BRAF V600E em aproximadamente 45% 

dos casos em adultos (BASTOS et al., 2015). 

 

Figura 4. Via normal da MAPK em tecido de tiroide (Esquerda), mutação BRAF V600E, resultando na ativação 

constitutiva da via MAPK, independente do estímulo, promovendo a proliferação, sobrevivência e a 
predisposição para a malignidade tumoral (Direita) alterado de (Zaballos & Santisteban, 2017). 

No entanto, mesmo V600E sendo uma das mutações determinantes da 

malignidade do CPT nos pacientes adultos, na população pediátrica este cenário muda. 

Em um trabalho de 2017 do nosso grupo, numa casuística de 35 pacientes pediátricos, 

apenas três (9%) apresentaram a mutação, sendo que sua presença foi associada com 

pacientes pediátricos mais velhos (CORDIOLI et al., 2017b). Em 2019, em outro trabalho 

de nosso grupo, foi verificado uma prevalência de 15% de casos positivos para BRAF 

V600E, também associada com pacientes pediátricos mais velhos (13-18 anos de idade ao 

diagnóstico) (SISDELLI et al., 2019). 

Além da mutação BRAF V600E existem também os rearranjos envolvendo o gene 

RET (Rearranged During Transfection), chamados de RET/PTC. O gene RET se encontra 

localizado em 10q11.2 e é considerado um proto-oncogene, que é expresso como um 

receptor de tirosina quinase (TK) na membrana celular. Porém, não é expresso em células 

foliculares da tiroide normal, somente em sua forma rearranjada (NIKIFOROVA et al., 

2003). 



Os rearranjos RET/PTC são assim chamados por serem sido primeiramente 

identificados em pacientes com CPT e também foram primeiramente associados a casos 

com histórico de radiação (GRIECO et al., 1990; KLUGBAUER et al., 1996). Nos casos 

pediátricos esporádicos há uma prevalência de 0-37%, mas quando há exposição à 

radiação, este rearranjo se mostra mais frequente, podendo atingir 77% dos casos 

(RANGEL-POZZO et al., 2020). Em um trabalho de nosso grupo foi verificada a presença 

de rearranjos em tumores pediátricos, os rearranjos RET/PTC1-3 foram encontrada em 

37% da casuística, e ainda RET/PTC3 foi associado a tumores de maior tamanho e com 

multifocalidade (CORDIOLI et al., 2017b). 

 

1.3 Alterações do CPT pediátrico descritos na literatura 

Em uma revisão do nosso grupo foi feita a comparação de dados de estudos de 

CPT pediátricos pelo mundo, demonstrando mais que focam o estudo de rearranjo 

RET/PTC e mutação BRAF V600E em casos de CPT pediátrico (Figura 5 e 6). 

 

 

Figura 5. Prevalência de rearranjos pediátricos esporádicos e expostos à radiação em trabalhos publicados 

pelo mundo reunidos em Cordioli et al. (2015). 

 



No entanto, como é possível observar no gráfico abaixo (Figura 6), apesar de os 

rearranjos  RET/PTC representarem 40% das alterações genéticas encontradas no CPT 

pediátrico esporádico, nas diferentes populações, aproximadamente 36% dos casos 

apresentam alterações genéticas desconhecidas. Com isto, é muito importante entender 

que o estudo das alterações genéticas no CPT pediátrico ainda precisa ser aprofundado. 

 

 

 

Em 2013, Ricarte-Filho et al. (2013) e colaboradores publicaram um trabalho em 

que foram estudados casos de CPT pediátrico expostos à radiação de Chernobyl. Nele 

foram identificados, além de mutações e rearranjos já descritos, novos rearranjos: AGK-

BRAF, ETV6-NTRK3 e CREB3L2-PPARɣ (Figura 7). Na Figura 7 é possível observar que 

a prevalência de rearranjos foi muito maior que a de mutações pontuais (56% vs 25%). As 

mutações ocorreram em pacientes com idades superiores a 10 anos, variando de 11 a 19 

anos. Em contrapartida, os casos de rearranjos verificados em tumores pediátricos da 

tiroide tiveram uma maior incidência em casos induzidos à radiação (21/53 - 39,6%) do que 

os esporádicos (9/53 - 17%). Isto demonstra como a radiação está intimamente ligada com 

rearranjos em consequência de sua capacidade em promover quebras de cadeia dupla nas 

moléculas de DNA (RICARTE-FILHO et al., 2013). 

Figura 6. Gráfico em círculo mostrando que a maioria das alterações genéticas encontradas em CPT 

pediátricos esporádicos envolve o rearranjo RET/PTC (40%), seguido por mutações em BRAF (13%), rearranjo 
ETV6-NTRK3 (7%) e mutações nos genes RAS (4%), sendo 36% restantes referentes a alterações 
desconhecidas. 



 

Figura 7. Resumo das alterações genéticas encontradas em tumores de tiroide pediátricos expostos à radiação 

(esquerda; T1-T26) e esporádicos (direita; T27-T53). Em azul, alterações genéticas novas descritas e em 
vermelho alterações genéticas já descritas.(Ricarte-Filho et al., 2013). 

 

No trabalho de Ricarte-Filho et al., o rearranjo AGK-BRAF foi identificado em uma 

menina de 13 anos com histórico de exposição à radiação. Esta fusão ocorre em 

consequência de uma inversão em 7q34, em que os exons 8 ao 18 de BRAF se justapõem 

aos exons 1 e 2 de AGK (acylglycerol kinase). Embora a fusão AGK-BRAF tenha sido 

inicialmente identificada em casos expostos à radiação, o nosso grupo foi o primeiro a 

demonstrar a presença desta fusão nos casos de CPT pediátricos esporádicos, 

observando 10% dessa alteração genética na casuística (3/30) em 2016 (CORDIOLI et al., 

2016). Em uma posterior análise com uma casuística maior e predominantemente 

esporádica (80 pacientes, sendo 77 esporádicos e 3 com histórico de radiação), foi 

observado a presença do rearranjo em 19% (15/80) dos tumores em geral, sendo 18% 

(14/77) a prevalência observada em casos sem histórico de radiação (SISDELLI et al., 

2019). 

Foi verificado também que existe uma maior agressividade em tumores com este 

rearranjo, tendo sido associado com a presença de metástase à distância, com 53% dos 

casos AGK-BRAF positivos apresentando metástase pulmonar (SISDELLI et al., 2019). Em 

outro trabalho de nosso grupo, mas com CPT adulto, verificou-se que o rearranjo AGK-

BRAF não está presente em nenhum dos pacientes adultos (BASTOS; DE JESUS; 

CERUTTI, 2018). 

O rearranjo ETV6-NTRK3, decorrente da translocação t(12;15)(p13;q25), justapõe 

os exons 4 e 12 dos genes ETV6 e NTRK3, respectivamente. Este rearranjo, que ativa 

tanto a via MAPK quanto a de PI3K/AKT, foi identificado em 7% dos casos com histórico 

de radiação (RICARTE-FILHO et al., 2013). Em nossa casuística pediátrica 

predominantemente esporádica, foi observada a prevalência de ETV6-NTRK3 em 9% dos 



casos esporádicos, demonstrando que a translocação não ocorre exclusivamente em 

casos de radiação (CORDIOLI et al., 2017b). Além disso, em 2018, nosso grupo avaliou a 

presença deste rearranjo em amostras de CPT adulto, verificando a sua ocorrência em 5% 

dos casos e, exclusivamente, em FVCPT (BASTOS; DE JESUS; CERUTTI, 2018). 

Por último, o rearranjo CREB3L2-PPARɣ [t(3;7)(p25;q34)] justapõe os exons 1 e 2 

de CREB3L2 à toda a sequência codificante de PPARɣ. Este rearranjo, que já havia sido 

identificado em um caso de CFT anteriormente, foi observado em um adulto jovem, de 21 

anos (LUI et al., 2008; RICARTE-FILHO et al., 2013). 

 

1.4 Heterogeneidade genética os casos de CPT 

 A heterogeneidade genética pode ocorrer entre diferentes tumores (intertumoral) 

ou, ainda, em um mesmo tumor (intratumoral). A heterogeneidade intratumoral ocorre 

quando o tecido tumoral apresenta subclones celulares com constituintes genéticos 

diferentes, fazendo com que o tumor apresente diferentes perfis moleculares. Além da 

intertumoral e intratumoral, pode ocorrer a heterogeneidade intercelular, exacerbada pela 

instabilidade genômica e pode promover o surgimento de subclones tumorais  (Figura 8).  

 

Figura 8. Variação genética e fenotípica são observadas entre tumores de diferentes tecidos e tipos de células, 

bem como entre indivíduos com o mesmo tipo de tumor (heterogeneidade intertumoral). Dentro de um tumor, 
pode ser observada diversidade subclonal (heterogeneidade intratumoral). Os subclones podem se misturar 
(subclones 1 e 2) ou ser separados espacialmente (subclone 3). A separação entre subclones pode refletir 
barreiras físicas, como vasos sanguíneos ou alterações microambientais. A heterogeneidade intracelular pode 
ocorrer devido a alterações genéticas e epigenéticas (heterogeidade não genética) (Burrell et al., 2013). 

 

A instabilidade genômica e a arquitetura subclonal do tumor podem variar ainda 

mais ao longo do tempo se influenciadas, por exemplo, pelo tratamento do câncer 

(BURRELL et al., 2013). 

Ao avaliar o perfil mutacional em uma população que incluía pacientes pediátricos 

e jovens, tanto induzidos por radiação quanto esporádicos, o grupo Ricarte-Filho et al. 



(2013) não observaram a coexistência de alterações genéticas em um mesmo tumor 

(Figura 7). Todas as alterações identificadas eram mutuamente exclusivas, de acordo com 

seus achados. Outros trabalhos também não encontraram co-ocorrência. Em um trabalho 

de 2020, foi estudada uma coorte de 93 pacientes com CPT pediátrico (6-20 anos), em que 

73 casos (78%) apresentaram alguma alteração genética, sendo 52 fusões. No entanto, 

como é possível observar na Figura 9A, o trabalho não identificou nenhuma co-ocorrência 

das alterações que ativam a via MAPK de alterações genéticas nos pacientes analisados 

(PEKOVA et al., 2020). Em 2021, outro estudo fez a análise de uma coorte de 163 

pacientes, em que foi observada alguma alteração genética em 131 deles (80%), mas que 

nenhum apresentou co-ocorrência de alterações genéticas (Figura 9B) (MACEROLA et al., 

2021). 

 

 

Figura 9. (A) Alterações genéticas detectadas em pacientes pediátricos com CPT (73/93) de Pekova et al 
(2020). (B) Alterações genéticas detectadas em pacientes pediátricos com CPT (131/163) de Macerola et al 

(2021) 

 

Isto também se estende ao CPT adulto. O estudo realizado pelo consórcio The 

Cancer Genome Atlas (TCGA) que visou a caracterização genômica do CPT, analisando 

cerca de 500 casos, ilustrou o papel dominante e mutuamente exclusivo de alterações 

genéticas somáticas, indicando que não há diferentes alterações genéticas coexistindo em 

um mesmo tumor (AGRAWAL et al., 2014).  

Por outro lado, nosso grupo já demonstrou, em uma população de CPTs 

pediátricos predominantemente esporádicos, que uma mesma amostra tumoral pode 



apresentar mais de uma alteração genética envolvendo genes que ativam a via MAPK 

(CORDIOLI et al., 2017b). Neste primeiro estudo, avaliamos o perfil mutacional de 35 

casos pediátricos de CPT para as alterações mais frequentemente observadas: os 

rearranjos RET/PTC1, RET/PTC2, RET/PTC3, ETV6-NTRK3 e AGK-BRAF, e as mutações 

BRAF V600E e em RAS (Figura 10).  

Como é possível observar na Figura 10, dos 20 casos que se demonstraram 

positivos para alguma alteração genética, 4 (20%) apresentaram sobreposição de dois 

diferentes rearranjos: T18 (RET/PTC1 e RET/PTC3), T20 (RET/PTC1 e ETV6-NTRK3), 

T22 e T25 (RET/PTC3 e AGK-BRAF) (CORDIOLI et al., 2017b). 

 

 

Figura 10. Análise do perfil mutacional em casos pediátricos de CPT, demonstrando a co-ocorrência de 

diferentes rearranjos em uma mesma amostra (T18, T20, T22 e T25) (Modificado de Cordioli et al., 2017) 

 

 

Em trabalhos posteriores avaliamos a prevalência da fusão AGK-BRAF em tumores 

primários de casos CPT pediátricos (predominantemente esporádicos) (CORDIOLI et al., 

2016; SISDELLI et al., 2019). A fusão foi primeiramente avaliada por RT-PCR e 

Sequenciamento de Sanger e alguns casos foram confirmados pela técnica de FISH 

Break-apart. Esta técnica possibilita observar os núcleos positivos para a quebra de um 

dos alelos do gene em questão (BRAF), decorrente de rearranjo. A técnica revelou a 

quebra de BRAF em 15% a 36% dos núcleos analisados, indicando o rearranjo e, também, 

demonstrando que em torno de 70% a 85% das células restantes possuem os alelos de 

BRAF intactos, validando a heterogeneidade tumoral referente ao rearranjo AGK-BRAF 

(Figura 11). 

 



 

Figura 11. Quebras de BRAF identificadas pela técnica de FISH Break-apart. Sondas verde e vermelha 

flanqueiam o gene de interesse, a quebra é mostrada por sinais verde e vermelha, alelo anormal, e pontos 

amarelo, alelo normal. A heterogeneidade pode ser verificada por sinais de quebra pelas sondas verdes e 

vermelhas e normal pelo sinal amarelo (junção de sondas vermelha e verde) (CORDIOLI et al., 2016). 

 

No presente trabalho avaliamos a heterogeneidade genética intratumoral nos casos 

de CPT pediátricos, uma vez que nosso grupo é o primeiro a reportar  a co-ocorrência de 

diferentes alterações genéticas associadas a via MAPK, bem como seu comportamento.  



2 Justificativa 

A heterogeneidade tumoral é uma questão de grande no diagnóstico e tratamento do 

câncer e, desta forma, de  extrema relevância na prática clínica. Esta importância se deve, 

muitas vezes, aos diversos tratamentos farmacológicos oferecidos, principalmente na era da 

medicina personalizada e terapia agnóstica. Este é um novo cenário na era do  câncer, pois 

independente do órgão ou tecido na qual este se câncer, o tratamento é baseado nas 

características moleculares e depende da presença de um alvo “genético” específico. 

De fato, em maio de 2017 o US Food and Drug Administration (FDA) realizou sua 

primeira aprovação “sítio/tecido agnóstico”.  O tratamento aprovado é o anticorpo anti-PD1 

(pembrolizumabe) para pacientes pediátricos e adultos com tumores sólidos, metastáticos ou 

irressecáveis, sem terapia alternativa satisfatória, cujo tumor apresentasse deficiência das 

proteínas do reparo (do inglês, DNA Mismatch - dMMR) independente da histologia ou sítio 

primário tumoral. Neste mesmo ano, FDA aprovou o larotrectinibe, para ser utilizando em 

crianças e adultos com neoplasias malignas que possuam a fusão do gene do receptor da 

tropomiosina quinase (NTRK), uma das fusões identificadas pelo nosso grupo. 

Portanto, a caracterização do perfil molecular do tumor traz diversos benefícios, 

tanto para o entendimento da evolução tumoral quanto também da sua agressividade. 

Estas informações podem ser importantes para identificar marcadores de diagnóstico e 

possíveis novas estratégias para tratamentos.  



3 Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

Estudo da presença de fusões associadas à ativação da via MAPK nos carcinomas 

papilíferos da tiroide pediátricos, visando caracterizar a heterogeneidade intratumoral 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Verificar se há co-existência dos rearranjos RET/PTC1, RET/PTC3, AGK-BRAF, 

ETV6-NTRK3 e STRN-ALK, e da mutação BRAF V600E, em amostras de pacientes da 

casuística (79) através de análise em RT-PCR 

2. Padronizar as sondas de clones de BACs que flanqueiam os genes alvos (RET, 

BRAF e ALK)  

3. Por meio da técnica de FISH, avaliar a quebra dos genes  RET, BRAF e ALK e, 

desta forma, confirma a presença das fusões envolvendo estes genes 

4. Fazer uma comparação por quadrante entre as lâminas de pacientes, verificando 

se há a sobreposição de rearranjos na mesma área tumoral 

5. Através da revisão bibliográfica de artigos científicos publicados sobre CPT 

pediátrico, avaliar as alterações genéticas encontradas, verificando se nestes trabalhos foi 

observado a co-ocorrência, idade dos pacientes acometidos, histórico de radiação e os 

métodos adotados para a análise do tecido tumoral nos estudos 

6. Avaliar a expressão do gene MYC nas amostras de CPT pediátricos e sua possível 

correlação com o perfil mutacional. 

  



4 Metodologia 

4.1 Casuística 

Foram analisados neste estudo casos de CPT pediátricos (≤ 18 anos de idade), 

cujo material da biópsia cirúrgica encontra-se arquivado no departamento de patologia do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA - RJ) (n=49), bem como, casos de CPT pediátricos da  

UNIFESP e Santa Casa de São Paulo (n=32). Um total de 79 casos de CPT foram 

avaliados quanto à presença de diferentes alterações genéticas (BRAF V600E, AGK-

BRAF, RET/PTC1-3, ETV6-NTRK3 e STRN-ALK) (Figura 12).  

No presente trabalho, foi realizada a caracterização das amostras do INCA (RJ) 

para os rearranjos RET/PTC 1-3 , ETV6-NTRK3 e STRN-ALK. As lâminas de Hematoxilina 

& Eosina foram revistas para confirmação diagnóstica por um patologista. 

Após caracterizar os 79 casos de CPT, aqueles que foram identificados com co-

ocorrência de pelo menos duas das fusões RET/PTC, AGK-BRAF e STRN-ALK, foram 

analisados pela técnica de Hibridização in situ Fluorescente (FISH) Break-apart para 

BRAF, RET e ALK. O FISH break-apart foi utilizada com o intuito de verificar se há quebra 

nestes genes e, desta forma, confirmar a coincidência de rearranjos envolvendo estes 

genes na mesma área tumoral e identificados pelo RT-PCR. 

 

 

Figura 12. Organograma mostrando a casuística deste trabalho, além de informações já coletadas das 

amostras. *Amostras do INCA já haviam sido caracterizadas para a presença de AGK-BRAF e STRN-ALK  e 
BRAF V600E. 
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4.2 Extração de RNA e síntese de cDNA 

Para análise da presença das fusões RET/PTC1-3 e ETV6-NTRK3, o RNA foi 

extraído a partir de 30 µm do tecido parafinado. Primeiramente, os tecidos foram 

desparafinizados, seguido pelas etapas de digestão, isolamento de nucleotídeos e 

purificação usando o kit RecoverAll™ Total NucleicAcidIsolation Kit (Ambion Inc., Thermo 

Fisher Scientific, Austin, TX, EUA). O RNA foi quantificado no NanoDrop 2000 

(ThermoScientific, Wilmington, DE, EUA). Para a síntese de cDNA foram utilizados 500 ng 

do RNA antes obtido, conforme as instruções do fabricante, utilizando o kit QuantiNova™ 

Reverse Transcription Kit (QIAGEN™, Hilden, Alemanha). 

 

4.3 Identificação de Rearranjos RET/PTC1-3,  ETV6-NTRK3 e expressão de 

CMYC 

Os rearranjos RET/PTC e a expressão de MYC  foram investigados pela técnica de 

RT-PCR quantitativo (qPCR) utilizando o sistema QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR 

System (AppliedBiosystems®, Foster City, CA, EUA™). Foram utilizados 2 µL de cDNA de 

cada amostra em um total de 12 µL de uma reação de PCR contendo SYBR™ Green PCR 

Master Mix (PE AppliedBiosystems). Os primers específicos para os rearranjos de 

RET/PTC1 e 3 foram utilizados como já descrito anteriormente em um trabalho do nosso 

grupo (CORDIOLI et al., 2017b). Já os primers específicos a CMYC são os seguintes: 5'-

TCTCCTCCTCGTCGCAGTA-3' REVERSE e 5'-CTGGATTTTTTTCGGGTAGTG-'3 

FORWARD.Todas as reações foram feitas em triplicata e, uma vez amplificado para os 

rearranjos, a amostra foi considerada positiva. Os produtos de PCR foram analisados em 

gel de agarose 3% para a confirmação do tamanho da banda. A eficiência das amostras de 

cDNA sintetizadas também foram avaliadas através de qRT-PCR (QuantStudio™ 12K Flex 

Real-Time PCR System, AppliedBiosystems®) utilizando o gene de referência RPS8 como 

controle interno, descrito anteriormente por nosso grupo (CERUTTI et al., 2004). 

 O rearranjo ETV6-NTRK3 foi investigado pela técnica de RT-PCR. Para esta 

reação foi utilizado um mix com 10X PCR Buffer (200 mM Tris-HCl, 500 mMKCl), MgCl2 

(1,5mM), dNTP (0,8mM), Primer F e R (10µM), Taq DNA Polymerase (2U) e cDNA (50ng). 

O mix com a amostra foi colocado no termociclador (Tabela 1). 

Os produtos de PCR foram analisados em gel de agarose 3%. A análise foi feita 

através da visualização da presença de bandas amplificadas e seu tamanho em referência 

ao marcador de 50 pb. Os primers utilizados já foram descritos em um trabalho anterior do 

nosso grupo (BASTOS; DE JESUS; CERUTTI, 2018). 



Tabela 1. Programação no termociclador para reação de RT-PCR para ETV6-NTRK3. 

Nº de ciclos Etapa Temperatura Tempo 

1 Desnaturação inicial 94 ºC 2 minutos 

Desnaturação 94 ºC 30 segundos 

40 Anelamento 60 30 segundos 

Extensão 72 ºC 30 segundos 

1 Extensão normal 72 ºC 2 minutos 

1 Tempo de espera 4 ºC Infinito 

 . 

4.4 Extração do DNA das BACs. 

Sondas diferentemente marcadas a partir de clones de BACs (Bacterial Artificial 

Chromosome), previamente selecionadas, foram utilizadas para a técnica de FISH Break-

apart. Para RET foram selecionadas as BACs CTD-2105E16 e RP11-348I23, para BRAF, 

CTD-2023L14 e RP11-788O6, e para ALK, RP11-418E15 e RP11-203K5. Para a extração 

do DNA das BACs, foi primeiramente feita a sua expansão em meio LB Broth (cloranfenicol 

12,5 ug/mL), por 2 horas a 37°C, sob agitação a 150 rpm. Posteriormente, alíquotas das 

BACs expandidas foram plaqueadas em meio LB ágar (cloranfenicol 12,5 ug/mL), a 37°C 

overnight. Então, foram selecionadas colônias para ser expandidas em meio LB Broth 

(cloranfenicol 12,5 ug/mL), a 37ºC overnight, sob agitação a 150 rpm, formando um ângulo 

de 45º. Então, o material foi centrifugado a 6000 g, a 4°C por 15 minutos, e o DNA foi 

extraído a partir do pellet formado com o QIAGEN PlasmidMidi Kit (QIAGEN™), segundo 

instruções do fabricante.  

 

4.5 Marcação das Sondas de BAC 

 As sondas de BAC foram marcadas com digoxigenina (CTD-2105E16, CTD-

2023L14 e RP11-418E15) e biotina (RP11-348I23, RP11-788º6 e RP11-203K5) pela 

técnica de Random Primer (Figura 13). As marcações foram realizadas com os kits DIG 

DNA Labeling and Detection e Biotin-High Prime (Roche, Penzberg, Alemanha), seguindo 

as instruções do fabricante. Resumidamente, 3 µg do DNA de cada BAC (em um volume 

de 15 µL completos com ddH2O) foram denaturados a 95oC por 10 minutos, seguido de um 

choque térmico em gelo. Um mix de Hexanucleotide, dNTP e Klenow enzyme (DIG DNA 

Labeling Kit e Biotin-High Prime) foi adicionado aos DNAs denaturados, incubados por 20 

horas a 37ºC. A reação foi, então, inativada a 65ºC por 10 minutos.  



 

Figura 13. Sondas marcadas com digoxigenina (DIG) e biotina. 

 

4.6 Determinação da eficiência da Sonda   

 A eficácia da marcação foi verificada pela técnica de spot test, utilizando o DIG 

DNA Labeling and Detection kit (Roche), de acordo com as instruções do fabricante. 

Brevemente, uma diluição seriada foi preparada com os DNAs das sondas marcadas: não 

diluído, 1:10, 1:100, 1:1.000 e 1:10.000.  Um microlitro de cada diluição foi aplicado em 

uma membrana de nylon, onde também é aplicada uma diluição seriada de um DNA 

controle marcado (digoxigenina/biotina). A membrana, então, é submetida a detecção 

imunológica com anti-digoxigenin-AP conjugate (Roche) (no caso de marcação com 

digoxigenina) ou anti-biotin-AP conjugate (Roche) (no caso de marcação com biotina), e 

uma solução de substrato de desenvolvimento de cor NBT/BCIP (nitro blue tetrazolium/5-

bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate) é aplicada para detecção da marcação. As 

intensidades da diluição seriada do DNA marcado das sondas são então comparadas com 

o DNA controle para checar a eficiência da reação. Posteriormente, as sondas foram 

precipitadas utilizando etanol 100%, 3M NaAc (pH 5.5), COT-1 DNA (Invitrogen) e DNA de 

esperma de salmão (Invitrogen), e ressuspendidas em tampão de hibridização (formamida 

deionizada 50%, 2x SSC, dextran sulfate 10%, 50 mM fosfato de sódio, pH 7.0), para uma 

concentração final de 100 ng/µL. 
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4.7 FISH dual-color break-apart 

A técnica de FISH dual-color break-apart (FISH BA) foi utilizada para avaliar a 

presença de quebras nos genes BRAF, RET e ALK e, desta forma, confirmar a presença 

da fusão identificas no screening inicial. Foram utilizadas sondas diferentemente 

marcadas, uma com fluorescência verde e outra vermelha, e que flanqueiam os genes de 

interesse. A análise foi feita observando os sinais nos núcleos interfásicos: dois sinais 

amarelos significam alelos normais e intactos a presença de um sinal vermelho e um verde 

separados indica a quebra do alelo, portanto, um rearranjo, como ilustrado na Figura 14. 

 

 

Figura 14. Sondas flanqueiam o gene de interesse, na imagem a sonda de BRAF verde e vermelha. Núcleo 

normal sem quebra no gene e, desta forma, com a presença de dois sinais amarelos. Núcleo com quebra no 
gene investigado (BRAF) apresenta além de um sinal amarelo os dois sinais, um verde e um vermelho, 
indicando quebra. 

  

 

4.8 Teste de hibridização cruzada - FISH em material de linfócito 

O teste de hibridização cruzada foi feito com material de linfócitos de indivíduos do 

sexo masculino (46, XY). Este teste possibilita a visualização das sondas em metáfases 

contendo todos os cromossomos (incluindo o Y), portanto, todo o material genético 

humano. Assim, teremos a confirmação de que as sondas selecionadas são específicas 

para as regiões de interesse.  



Foram utilizados materiais de linfócitos já fixados e disponíveis como controle em 

nosso laboratório. Para o preparo das lâminas, o material foi centrifugado e ressuspendido 

em, aproximadamente, 1 mL de fixador Carnoy (3metanol: 1 ácido acético), fresco e 

gelado. O material foi pingado sobre as lâminas em banho-maria a uma temperatura de 

65ºC. Uma vez secas, as lâminas foram observadas no microscópio de fases para verificar 

a quantidade e qualidade das metáfases. As lâminas foram incubadas em temperatura 

ambiente por um dia antes de usá-las no processo de hibridização.  

As lâminas foram primeiramente incubadas em 2xSSC por 10 minutos, depois 

tratadas com uma solução de RNAaseA (1 µg/mL em 2xSSC) por 1 hora a 37ºC. As 

lâminas foram, então, lavadas 3 vezes por 5 minutos em 2xSSC sob agitação, depois 

tratadas com pepsina (20 mg/mL) em 0,01 M HCl por 12 minutos a 37ºC. As lâminas foram 

lavadas em 1xPBS duas vezes por 5 minutos, incubadas em 1xPBS/50 mM MgCl2 por 5 

minutos e fixadas em uma solução de formaldeído 1%/1xPBS/50 mM MgCl2 por 10 min. 

Em seguida, foram lavadas novamente em 1xPBS por 5 minutos e desidratadas em série 

etílica (70%, 80% e 100% - 3 minutos cada). Após secagem, as amostras foram pré-

aquecidas 5 minutos a 70ºC e, então, transferidas imediatamente para uma solução 

aquecida de formamida 70%/2xSSC a 70oC por 2 minutos. Depois, foram transferidas 

imediatamente para soluções geladas (-20oC) de etanol 70%, 80% e 100% por 3 minutos 

cada. Enquanto as lâminas secavam, um mix da sonda foi preparado, utilizando 500 ng da 

sonda precipitada, 1 µL de COT-1 DNA (Invitrogen) e uma quantidade de tampão de 

hibridização suficiente para completar um volume final de 10 µL. O mix foi denaturado a 

90oC por 5 minutos e submetido a um passo de pré-anelamento, a 37oC por 30 minutos.  

Após secar, as sondas pré-aneladas foram adicionadas às lâminas, que foram seladas 

com lamínulas, e co-denaturadas por 5 minutos a 90ºC, e hibridizadas overnight a 37ºC em 

câmara úmida.  

No dia seguinte, as lâminas foram lavadas duas vezes por 5 minutos em formamida 

50%/2xSSC e duas vezes por 5 minutos em 1xSSC (2x 5 min), a 45oC sob agitação. Após 

as lavagens, foram aplicados 80 µL de tampão de bloqueio (BSA 4%/4xSSC) ao material, 

que foi incubado por 30 minutos a 37ºC. Então, o tampão de bloqueio foi drenado, e 200 

µL de um anticorpo conjugado com um fluoróforo (anti-DIG-FITC – Roche – para sondas 

marcadas com digoxigenina; anti-biotin-Cy3 – Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA – 

para sondas marcadas com biotina) (proporção de 1:200 em tampão de bloqueio) foram 

aplicados no material, que foi coberto com uma lamínula (24 x 60 mm) e incubado a 37oC, 

por 45 minutos em câmara úmida.  As lâminas foram lavadas 3 vezes por 5 minutos em 

uma solução de 4xSCC/0.1% Tween 20, a 45 ºC sob agitação contracoradas com DAPI 

em tampão de montagem (Invitrogen) e cobertas com lamínula (24 x 24 mm). As análises 

foram realizadas com um mínimo de 24 horas posterior ao procedimento, no microscópio 



de fluorescência Olympus (Shinjuku, Tokyo, Japão) e as imagens adquiridas pelo 

programa Cell^M (Olympus). As análises das imagens foram realizadas utilizando o pacote 

Fiji do programa ImageJ (SCHINDELIN et al., 2012). 

 

4.9 FISH em material parafinado de paciente 

Com as sondas padronizadas, partimos para a FISH em material dos pacientes que 

apresentarem co-ocorrência de pelos menos duas das fusões AGK-BRAF, RET/PTC 1 ou 

3, e STRN-ALK.  

Para o preparo do material, foram feitos os cortes histológicos dos blocos de 

parafina das biópsias dos pacientes, em 3μm de espessura, que foram colocados em 

lâminas silanizadas.  

O primeiro passo foi a desparafinização das do material: foram 3 banhos de xilol 

por 15 minutos, depois 2 lavagens em etanol 100% por 10 minutos. Após secar, as lâminas 

foram incubadas em uma solução de 0,2N HCl por 30 minutos a 37ºC, depois lavadas em 

dH2O por 5 minutos sob agitação. Então, o material foi submetido a um pré-tratamento por 

30 minutos em uma solução de 1M NaSCN a 80ºC, e lavado em 2xSSC (2x 5 minutos) e 

em dH2O (1x 5 minutos), sob agitação. Posteriormente, o tecido foi submetido a uma etapa 

de digestão com pepsina (1 mg/mL em 0,2N HCl) por 10 minutos a 37ºC  e depois lavadas 

2 vezes em 2xSSC por 5 minutos sob agitação. Para a desidratação as lâminas foram 

lavadas consecutivamente por 3 minutos em etanol 70%, 80% e 100%, e deixadas para 

secar por 5 minutos. Enquanto as lâminas secavam, um mix de cada sonda foi preparado, 

utilizando 500 ng da sonda precipitada, 1 µL de COT-1 DNA (Invitrogen) e uma quantidade 

de tampão de hibridização suficiente para completar um volume final de 10 µL. O mix foi 

denaturado a 90oC por 5 min e submetido a um passo de pré-anelamento, a 37oC por 30 

min. Após secar, as sondas pré-aneladas foram adicionadas às lâminas, que foram 

seladas com lamínula, co-denaturadas por 10 minutos a 90ºC e hibridizadas overnight, a 

37ºC em câmara úmida. Posterior à hibridização, as etapas de lavagem, bloqueio e 

tratamento com anticorpo seguiram de acordo como descrito anteriormente (Item 4.9). 

Serão utilizadas duas ou três lâminas para cada paciente, a depender da fusão 

identificada. Por exemplo, uma para FISH break-apart de BRAF, outra para RET e outra 

para ALK. A região tumoral presente nas lâminas será dividida em quatro quadrantes, cada 

quadrante será analisado e verificado segundo supostos rearranjos presentes (Figura 15). 

Posteriormente, será feita a análise de sobreposição, no qual ajudará a identificar áreas 

com mais de uma característica genética e, desta forma, confirmar a presença de 

heterogeneidade tumoral nessas amostras. 



 

 

Figura 15. Ilustração de como um tumor será dividido em quadrantes para a análise de co-ocorrência dos 

rearranjos em questão. 

As análises foram realizadas com um mínimo de 24 horas posteriores ao 

procedimento, no microscópio de fluorescência Olympus (Shinjuku) e as imagens 

adquiridas pelo programa Cell^M (Olympus). As análises das imagens foram realizadas 

utilizando o pacote Fiji do programa ImageJ (SCHINDELIN et al., 2012). 

 

 

  



5 Resultados 

5.1 Prevalência de rearranjos RET/PTC e ETV6-NTRK3 em CPT pediátrico 

A princípio foi necessário fazer uma verificação preliminar das co-ocorrências dos 

rearranjos associado a via MAPK, no caso os genes RET e BRAF, feita através da técnica 

de RT-PCR, em que é possível verificar a expressão através da curva de melting. 

No período de março de 2020 e depois em dezembro a fevereiro foram feitos os 

testes. As amostras provenientes da Unifesp e Santa Casa, totalizando 32, já haviam sido 

testadas para os rearranjos RET/PTC, ETV6-NTRK3 e AGK-BRAF, portanto, não foram 

testadas novamente (Figura 12). Além disso, as amostras do INCA já haviam sido 

investigadas para AGK-BRAF, BRAF V600E e STRN-ALK (Figura 12).  

Portanto, os resultados apresentados se referem às amostras do INCA (n=49) e à 

triagem dos rearranjos RET/PTC 1, RET/PTC3 (Figuras 16 e 17) e ETV6-NTRK3 (Figura 

18). 

     

 

Figura 16. Análise de RET/PTC1 em amostras de CPT pediátricos do INCA. (A) Curva de melting da reação de 
qRT-PCR (AppliedBiosystems®, Foster City, CA, EUA™). (B) Gel da reação de RT-PCR acima, no qual é 

possível observar os fragmentos dos rearranjos em amostras (1-6) feitas em triplicatas. Negativos e positivos 
indicados na imagem. 

 

 



 

Figura 17. Análise de RET/PTC3 em  em amostras de CPT pediátricos do INCA. (A) Curva de melting da 
reação de qRT-PCR (AppliedBiosystems®, Foster City, CA, EUA™). (B) Gel com mostrando os fragmentos de 

todos os positivos das amostras do INCA. 

 

  

 

 

Figura 18. Gel da reação de PCR convencional, em que é possível observar os fragmentos dos rearranjos nas 

amostras (2 e 3) feitas em triplicatas. Positivo (CP) indicado na imagem. 



Considerando toda a casuística (n=79), identificamos cerca 28% e 15% dos casos, 

portando os rearranjos RET/PTC1 e RET/PTC3, respectivamente (Figura 19). Entre as 

amostras que identificamos co-ocorrência de mutações (24/79, 30%), RET/PTC1 foi 

identificado em 11 amostras e RET/PTC3 em 8 amostras (Figura 19).  

No geral, 14 casos foram positivos para ETV6/NTRK3 (14/79, 17,7%). Em 

comparação com a literatura há uma frequência maior dessa fusão quando comparado 

com outros trabalhos (ALZAHRANI et al., 2020; CORDIOLI et al., 2017b; LEEMAN-NEILL 

et al., 2014a; MITSUTAKE et al., 2015; PEKOVA et al., 2020; RICARTE-FILHO et al., 

2013). Dentre as alterações com coexistência de alterações genéticas (n=24), ETV6-

NTRK3 ocorreu em 10 amostras.  

Em resumo, 55 casos apresentaram alguma alteração genética (55/79 –70%). 

Destes 55 casos, 49 apresentam fusões (49/55 – cerca de 89%). No total, isto significa 

62,02% (49/79). Ainda, em 30,4% dos casos identificamos mais de uma alteração genética 

na mesma amostra tumoral (Figura 19, pacientes 32-55), sendo que em 12 deles temos 

pelo menos duas das fusões RET/PTC1-3, AGK-BRAF e STRN-ALK co-ocorrendo no 

mesmo tumor. A Figura 19 resume o perfil molecular de nossa casuística de CPT 

pediátrico, que vem sendo analisada desde 2015.  

 



 

Figura 19. Painel genético de nossa casuística de CPT pediátrico (≤ 18 anos). Dados clínicos e patológicos, incluindo sexo, gênero e metástases linfonodal e à distância 

são mostrados. 

 

 

patient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

RET/PTC1 22/79 (27.8%)

AGK-BRAF 16/79 (20.2%)

ETV6-NTRK3 14/79 (17.7%)

RET/PTC3 12/79 (15.2%)

BRAF V600E 11/79 (13.9%)

STRN-ALK 8/79 (10.1%)

sex F F F F M F M F F F F F F F M F M F M M F F F F F F M F F F M F M F F M F F M F F M M M M F M F F M F F M F F M F F F F F F M M F M F M F F F F M M F F M M F

age 18 9 13 10 17 10 18 18 14 18 15 7 5 10 15 12 18 8 13 16 16 6 14 18 17 14 16 18 16 13 18 9 8 15 12 9 16 11 8 16 13 14 12 15 6 16 12 13 7 13 15 12 13 13 18 7 17 10 6 17 12 16 13 3 13 4 17 9 17 12 12 16 11 5 7 15 11 5 15

variant C SD C F C F S C C F C C C C C F C F C C C F C C C C C F C F F F S C SD C F C F C C C C F F C F F C F C C C C C C SD C F C F C C C C C F SD C F C C C C F F C S C

LNM

DM

M, male; F, female; C, classical variant of PTC; SD, sclerosing diffusing variant of PTC; F, follicular variant of PTC; S, solid variant of PTC; LNM, lymph node metastasis; DM, distant metastasis.

No detected alterations - 24/79 (30.4%)Mutually exclusive - 31/79 (39.2%) Co-occurrence - 24/79 (30.4%)



5.2 Padronização das sondas de BAC 

A princípio, neste projeto os clones de BACs usados foram os pares para RET, e, 

para BRAF (Figura 13). Para fazer a marcação com fluorescência foi efetuada a técnica de 

Nick Translation (Nick Translation kit, Abbott Molecular, Lake, Illinois, EUA). As BACs 

foram marcadas com esta técnica e, então, feito o teste de hibridização cruzada (Figura 

20). Na Figura 20 houve a marcação do cromossomo 10 proximal pelos dois sinais 

fluorescentes, portanto a sonda CTD-2105E16 funcionou e passou pelo teste de 

hibridização. No entanto, não houve a marcação com a sonda RP11-348I23. 

 

 

 

Figura 20. Teste de Hibridização com os clones de RET/PTC. A, as setas mostram a marcação em verde 

fluorescente proximal ao cromossomo 10. B, mostra que não houve a marcação do clone vermelho 
fluorescente distal. 

 Para os testes seguintes, foi necessário testar outra técnica, em que o DNA das 

BACs foi marcado com digoxigenina ou biotina pela técnica de Random Primer labeling 

(Figura 13), para ser posteriormente ligadas a anticorpos fluorescentes no próprio 

protocolo de FISH.  

 Então, após verificarmos que as sondas foram eficazmente marcadas pelo spot 

test, foi efetuada, mais uma vez, a reação de hibridização cruzada utilizando as sondas 

marcadas com digoxigenina e biotina (Figura 21). 



 

Figura 21. Em A, Sonda de BRAF - CTD-2023L14 e RP11-788O6. Em B, Sonda de RET - CTD-2105E16 e RP11-
348I23. Em C, Sonda de ALK - RP11-418E15 e RP11-203K5. Em D, diluições do spot test para verificar a eficácia 

das sondas. 

 

 

5.3 FISH Break-Apart – Amostras parafinadas de paciente 

 Após verificar a eficácia da hibridização das sondas marcadas, já foi possível fazer 

teste em amostras dos pacientes que apresentavam co-ocorrência. Selecionamos o 

paciente 35 (Figura 19), o qual possui as fusões AGK-BRAF, RET/PTC 1 e STRN-ALK. 

Foram preparadas 3 lâminas, cada uma foi marcada para as sondas de RET  BRAF e ALK 

(Figura 13). A análise foi realizada por contagem de núcleos em 4 quadrantes para 

comparação entre as lâminas (Figura 15). No paciente 35 foi feita a análise e comparação 

do 2º e 4º quadrantes (Figuras 22 e 23). No 4º quadrante foi possível avaliar a presença 

da quebra nos genes BRAF, RET e ALK. Na Figura 22 há uma comparação entre capturas 

do 4º quadrante das lâminas do paciente 35 diferentemente marcadas com as sondas, 

onde pode-se notar a presença de núcleos normais (Setas Brancas) e núcleos portando os 

rearranjos (Setas Vermelhas). As contagens dos núcleos do 4º quadrante mostraram os 

seguintes resultados: Na lâmina de RET foram contados 31 núcleos no total, em que 13 

eram rearranjados (13/31 – 42%), na lâmina de BRAF foram contados 11 núcleos, em que 

4 eram rearranjados (4/11 - 36,4%), e na lâmina de ALK foram contados 26 núcleos, em 

que 8 eram rearranjados (8/26 - 30,7%). 

 



  

Figura 22. Três capturas do 4º quadrante das lâminas do paciente 35, no qual, em (A) há a marcação das sondas 
de RET; em (B), marcação de BRAF; e em (C), marcação de ALK. As setas brancas indicam os núcleos normais, e 

as setas vermelhas, núcleos com rearranjo.   

 

 Uma análise do 2º quadrante (Figura 23) se verificou também que há co-ocorrência 

de ALK e BRAF neste quadrante. No 2º quadrante na lâmina de BRAF foram contados 4 

núcleos, em que 2 eram rearranjados (2/4 – 50%), em ALK foram contados 18 núcleos, em 

que 8 eram rearranjados (8/18 – 44,4%). Dessa forma, o 2º e 4º quadrantes apresentaram 

a presença de mais de um rearranjo, caracterizando uma heterogeneidade intratumoral 

neste caso. 

 

 

Figura 23. Duas capturas do 2º quadrante das lâminas do paciente 35, em A há a marcação de sondas de BRAF. 

Em B, marcação de ALK. As setas brancas indicam núcleo normal, e as setas vermelhas núcleos com rearranjo.   

 

 

 

 



5.4 Alterações Genéticas em CPT pediátrico: revisitação dos dados 

 

Devido à pandemia, decidimos revisitar os todos os dados da literatura e avaliar os 

dados relacionados a presença de alterações genéticas nos carcinomas da tiroide 

pediátricos.  

Foram selecionados todos os artigos recentemente publicados na área. Foram  

obtidas as informações relacionadas a número de casos com alterações genéticas, idade 

de manifestação da doença, método de análise, tipo de alteração identificada, presença de 

co-ocorrências, exposição à radiação e histórico familiar, tipo histológico, presença de 

metástases e outras. Tais informações serão de grande relevância para futuras análises e 

comparações com a nossa casuística.  

As alterações genéticas escolhidas e pesquisadas são: rearranjos RET/PTC, AGK-

BRAF, AKAP9-BRAF, ETV6-NTRK3, STRN-ALK, e as mutações nos genes BRAF V600E, 

RAS e no promotor de TERT (Tabelas 2 e 3).  

Dentre os trabalhos revisitados, a maioria concorda com a mutualidade exclusiva 

da via MAPK, no entanto, foi verificado a presença de co-ocorrências em 3 trabalhos mais 

atuais. Em um trabalho de 2020, 48 pacientes com CDT foram analisados por 

sequenciamento de nova geração, um paciente apresentou a co-ocorrência de RET-PTC 1 

e ETV6-NTRK3 (ALZAHRANI et al., 2020). Em outros dois trabalhos de 2013 e 2014, 62 

pacientes com CPT pediátricos pós-Chernobyl foram analisados por RNA-Seq, 3 pacientes 

apresentaram co-ocorrência, um paciente apresentou a mutação BRAF V600E e NHAS, 

outro paciente apresentava BRAF V600E e ETV6-NTRK3 e por último um paciente 

apresentava RET/PTC1 e ETV6-NTRK3 (LEEMAN-NEILL et al., 2013, 2014a). Além 

desses trabalhos, desde 2017 nosso grupo verifica a presença de co-ocorrência em nossa 

casuística por análise de qRT-PCR (Figura 10) (CORDIOLI et al., 2017a).Os artigos 

revisados até o momento são os seguindo a referência: (ALZAHRANI et al., 2017, 2020; 

CORDIOLI et al., 2017b, 2016; KUMAGAI et al., 2004; LEEMAN-NEILL et al., 2013, 2014b; 

LIMA et al., 2004; MITSUTAKE et al., 2015; PEKOVA et al., 2020, 2019; RICARTE-FILHO 

et al., 2013; SISDELLI et al., 2019).  



 

Tabela 2. Dados dos artigos que pesquisam CPT pediátrico para o rearranjo em RET/PTC. 

País Autor Ano Idade 

geral 

Histórico 

radiação 

Histórico 

familiar 

Esporádicos Nº total Nº mutados % de 

mutados 

RET/PTC1 RET/PTC2 RET/PTC3 Idade (mutados) 

Brasil Cordioli et al. 2017 4-18 3/35 2/35 30/35 35 13 37% 4 (11%) 1 (3%) 4 (1%) 6-18 

USA Ricarte-Filho et 

al. 

2013 5-22 26/53 0/53 27/53 53 Radiação 15/26 57,7% 0 6/27 (22,2%) 13-22 

Esporádicos 7/27 26%  1/27 (3,7%)  

Tchéquia Pekova et al. 2020 6-20 2/93 30/93 61/93 93 26/93 27% 13/93 (14%) 0 6/93 (6,4%) 7-20 

Tchéquia Pekova et al. 2019 6-20 2/83 25/83 56-83 113 Lesões Benignas 18/83 21,6% 0 6/83 (7,2%) 7-19 

Lesões Malignas 0/30 0% 0 0/30(0%)  

 

Arábia 

Saudita 

Alzahrani et al. 2020 5-18 0/48 0/48 48/48 48 12/48 25% 8/48 (16,6%) 0 4/48 (8,3%) 6-18 

 
Tabela 3. Dados dos artigos que pesquisam CPT pediátrico para o rearranjo em AGK-BRAF. 

País Autor Ano Idade Geral Histórico radiação Histórico familiar Esporádicos Nº total  Nº mutados % de mutados Idade (mutados) 

Brasil Cordioli et al. 2017 4-18 3 2 30 35  4 11% 7-15 

Brasil Cordioli et al. 2016 4-18 0 0 30 30  3 10 % 7-15 

Brasil Sisdelli et al. 2019 3-18 1 0 79 80  15 19% 5-15 

USA Ricarte-Filho et al. 2013 5-22 26 0 27 53  Radiação 1/26 3,8% NA 

 Esporádico 0/27 0% 

Tchéquia Pekova et al. 2020 6-20 2 30 61 93  0 0% NA 

 
 

 



5.5 Expressão de CMYC 

 

Em 2021, um estudo de caso publicado pelo nosso grupo, estudou uma paciente de 

13 anos da Santa Casa de São Paulo, no qual, 3 focos tumorais, com distintas alterações 

genéticas, foram submetidos a análise pelos seguintes parâmetros: integridade genômica e 

organização nuclear (SISDELLI et al., 2021). O foco 1 possui fusão AGK-BRAF, o foco 3 

possui RET/PTC3 e o foco 2 não possuía alterações genéticas. Os resultados 

demonstraram que o foco 1, em comparação com o foco 3, apresentava maior número de 

telômeros, intensidade de sinais, agregados teloméricos e a/c ratio, sendo esta última 

correlacionado com maiores taxas de proliferação celular. Além disso, o foco 1 também 

apresentou maior espaços vazios entre as fitas de DNA (DNA-poor spaces) e também 

mais estruturas de DNA, indicando um remodelamento da cromatina. Estes resultados 

sugerem que AGK-BRAF está ligado a uma maior malignidade e menor integridade 

genômica em comparação a outros focos. No entanto,  maiores estudos são necessários 

para comprovar esta correlação (SISDELLI et al., 2021).  

Seguindo este raciocínio, e sabendo que os casos de CPT pediátricos apresentam 

uma instabilidade genética que afetam a organização nuclear telomérica e de cromatina, 

investigamos possíveis alvos que interferem nessas vias. O primeiro foi a mutação em 

TERT (C228T e C250T). TERT (transcriptase reversa da telomerase) é um gene ligado 

diretamente na funcionalidade telomérica. Mutações neste gene nos casos de CPT adultos 

são associados a pacientes mais velhos e maior agressividade (XIAOLI et al., 2013), já em 

casos de CPT pediátricos, esta mutação é muito pouco descrita por ser muito raras nestes 

casos (ALZAHRANI et al., 2020; MITSUTAKE et al., 2015).  

Uma via alternativa que pode explicar este fenômeno é via ativação de CMYC. Este 

gene, que faz parte da família de genes do oncogene MYC, vem sendo associado com a 

instabilidade genômica (KOYNOVA; TSENOVA; TONCHEVA, 2005), quebra de DNA 

(OMID et al., 2002) e alterações no sistema de reparo de DNA (HIRONAKA et al., 2003; 

KARLSSON et al., 2003). Além disso, a desregulação do CMYC está ligada diretamente à 

tumorigênese (ADAMS et al., 1985; DW; JM, 1999; LOUIS et al., 2005; MARINKOVIC et 

al., 2004; MÜLLER; JANZ; POTTER, 1995; S; M; GI, 2002). Mesmo que ainda não tenha 

sido descrita em CPT a expressão de CMYC pode ser um marcador de instabilidade 

genômica nestes pacientes, o que ainda está sendo investigado. 

Deste modo, mesmo que não previsto anteriormente, incluímos a análise da 

expressão de CMYC em nossas amostras como um objetivo adicional. Resultados 

preliminares nos mostraram que as amostras STRN-ALK positivas apresentavam uma 

menor expressão de CMYC quando comparada com as amostras negativas (p = 0,001) 



(Figura 24A, Mann-Whitney U Test). Observamos que, por regressão linear, foi possível 

observar que quanto menor a idade do paciente, maior era a expressão de MYC (Figura 

24B). Não observamos nenhuma outra correlação significante com as outras alterações 

genéticas, presença de co-ocorrências e outras características clínicas. 

 

 

 

Figura 24. Análise da expressão de c-Myc quanto (A) à presença de STRN-ALK e quanto (B) à idade dos 

pacientes. 

  



6 Discussão 
A pesquisa das alterações genéticas, assim como a comparação dos nossos dados 

com os estudos gerais da literatura, podem nos oferecer uma grande fonte de 

conhecimento, e, além disso, serão aplicados em futuros trabalhos. Dentro da nossa 

casuística, conhecemos a maioria das alterações genéticas associadas ao diagnóstico de 

CPT (55/79 – 69,6%) Na Figura 6 é visto que as porcentagens batem com a quantidade de 

alterações ainda desconhecidas (36%) (MACEROLA et al., 2021; PEKOVA et al., 2020; 

RICARTE-FILHO et al., 2013). Por isso, algumas das nossas amostras serão ainda 

avaliadas por sequenciamento de nova geração (NGS) para identificação de possíveis 

novos drivers. 

Outro tópico é o fato de a maioria das alterações genéticas da casuística serem 

fusões (49/79 – 62,02%), algo já discutido em um trabalho do nosso grupo em 2017, e que 

ainda continua válida (CORDIOLI et al., 2017b). Na nossa casuística verificamos que AGK-

BRAF (16/79 - 20,2%) e ETV6-NTRK3 em (14/79 - 17,7%) foram mais frequentes do que 

observado na literatura. Dentre as alterações co-existentes (n=49), em ETV6-NTRK3 há 10 

amostras positivas com co-ocorrência (10/14 – 71%). RET/PTC3 (12/79 – 

15,2%) apresentou uma frequência menor do que a observada na literatura, enquanto 

RET/PTC1 (22/79 – 27,8%) foi o mais prevalente na casuística. Dentre as alterações co-

existentes (n=49), em RET/PTC1 há 11 amostras positivas com co-ocorrência (11/22 – 

50%), e em RET/PTC3 há 8 amostras positivas com co-ocorrência (8/12 - 66%). STRN-

ALK (8/79 - 10,1%) foi a única alteração genética que ocorre concomitantemente com 

todas as outras alterações genéticas estudadas neste trabalho (Figura 19). Além desses 

dados, foi verificado que existe co-ocorrência em 24 pacientes dos 55 com alguma 

alteração (43,63%), demonstrando que, pelo menos em nossa casuística, não é um evento 

raro. 

Os trabalhos mais atuais da literatura de CPT pediátrico continuam a mencionar 

as alterações genéticas da via MAPK como mutuamente exclusivas. Por exemplo, em um 

trabalho de 2020, de uma coorte de 93 pacientes, 73 casos (78%) apresentaram alguma 

alteração genética, sendo 52 fusões e com nenhuma co-ocorrência de alterações 

genéticas nos pacientes analisados (Figura 9A) (PEKOVA et al., 2020). Em 2021, outro 

estudo com uma coorte de 163 pacientes, em que 131 deles (80%) apresentaram alguma 

alteração genética, não houve co-ocorrência em nenhum dos casos (Figura 9B) 

(MACEROLA et al., 2021). No entanto, dados de 2017 do nosso grupo, já mencionava uma 

co-existência de alteração genéticas na nossa casuística (CORDIOLI et al., 2017b).  

Com os dados do projeto atual foi possível reforçar que, além de existir esta co-

existência de fusões ligadas à via MAPK, há uma heterogeneidade genética intratumoral. A 



análise do paciente 35 sustenta esta hipótese. A avaliação dos 2º e 4º quadrantes nos 

mostrou que essas alterações coexistem em um mesmo tumor, possivelmente como 

subclones tumorais. As contagens dos núcleos do 4º quadrante (Figura 21) mostraram em 

RET 31 núcleos no total, em que 13 eram rearranjados (13/31 – 42%), na lâmina de BRAF 

11 núcleos, em que 4 eram rearranjados (4/11 - 36,4%), e na lâmina de ALK 26 núcleos, 

em que 8 eram rearranjados (8/26 - 30,7%). Já as contagens do 2º quadrante (Figura 22) 

na lâmina de BRAF foram contados 4 núcleos, em que 2 eram rearranjados (2/4 – 50%), 

em ALK foram contados 18 núcleos, em que 8 eram rearranjados (8/18 – 44,4%). Estes 

dados por si já evidenciam a presença de heterogeneidade intratumoral. 

No entanto, não é descartada a possibilidade de que essas alterações genéticas 

estão presentes em um mesmo subclone tumoral, ou seja, em uma mesma população 

celular. O teste de FISH consegue oferecer uma pista visual desta heterogeneidade 

intratumoral, mas não de uma co-existência de alterações genéticas na mesma célula. E 

então, através desta técnica não podemos concluir isto, somente supor. 

A expressão do gene CMYC tem sido associada com maior uma instabilidade 

genética, formação de agregrados teloméricos e remodelamento da cromatina (DW; JM, 

1999; KOYNOVA; TSENOVA; TONCHEVA, 2005; LOUIS et al., 2005; MAI, 1994; MAI et 

al., 1996; OMID et al., 2002). Além disso, a desregulação do c-Myc está ligada diretamente 

à tumorigênese (ADAMS et al., 1985; DW; JM, 1999; LOUIS et al., 2005; MARINKOVIC et 

al., 2004; MÜLLER; JANZ; POTTER, 1995; S; M; GI, 2002). Como temos observado uma 

alteração na organização telomérica e da cromatina em relação à presença do rearranjo 

AGK-BRAF no CPT pediátrico (SISDELLI et al., 2021), e este remodelamento não está 

correlacionado com mutações em TERT, hipotetizamos que esta alteração seria via 

expressão de MYC. Interessantemente, não houve nenhuma correlação com a presença 

da fusão AGK-BRAF. Por outro lado, pacientes portando o rearranjo STRN-ALK 

apresentavam uma menor expressão de CMYC. Interessante observar que STRN-ALK já 

foi correlacionado com uma maior agressividade em tumores da tiroide em adultos (KELLY 

et al., 2014; PÉROT et al., 2014). Desse modo, esperava-se uma maior expressão de MYC 

em amostras STRN-ALK positivas, o que não foi observado. Podemos supor que, talvez, 

esta fusão não se comporte da mesma forma em tumores pediátricos.  

Um achado muito interessante foi o aumento da expressão de CMYC em pacientes 

mais jovens. De fato, é sabido que pacientes mais jovens apresentam uma doença mais 

agressiva (RANGEL-POZZO et al., 2020). Além disso, alguns resultados preliminares nos 

mostraram que pacientes mais jovens (<10 anos) apresentam um maior remodelamento da 

cromatina, com maior quantidade de DNA poor-spaces e, portanto, uma maior instabilidade 

genética (Sisdelli et al, dados não publicados).  



Interessante, a expressão de N-MYC já foi associada com um maior 

remodelamento da cromatina e instabilidade genética eu neuroblastoma (RANGEL-POZZO 

et al., 2019). Portanto, a alta expressão de CMYC em pacientes pediátricos mais jovens 

pode ser uma das possíveis causas por trás da agressividade da doença. 

  



 

7 Conclusão 

Para a conclusão desse projeto, pode-se afirmar que o objetivo principal foi cumprido. 

Na análise das lâminas de FISH BA do paciente 35, que nos testes preliminares de RT-PCR 

apresentou a co-existência de fusões, foi verificado de fato, a presença de heterogeneidade 

intratumoral com alterações genéticas da via MAPK, no caso RET, BRAF e ALK.  

Acreditamos que os resultados deste projeto podem auxiliar a compreensão dos 

mecanismos presentes nestes CPT pediátricos As consequências da presença de mais de 

uma alteração genética em um tumor ainda não foi testada, no entanto, o prognóstico pode 

ser alterado devido aos diferentes alvos terapêuticos empregados. Assim a heterogeneidade 

pode influenciar não somente a evolução tumoral, mas também interferir nos possíveis 

tratamentos empregados nos pacientes. 

Além disso, os objetivos adicionais enriqueceram os dados da nossa casuística, como 

a organização dos trabalhos da literatura sobre CPT pediátrico em uma tabela. Esta tabela 

informativa nos ajudou a ampliar a comparação entre os trabalhos, e também comparando 

nossa casuística. Outro trabalho adicional nos ofereceu pistas importantes na continuidade da 

investigação desses pacientes. Quanto ao resultado de expressão de CMYC, não há 

trabalhos na literatura que comparam esta expressão com CPT pediátricos, no entanto, com a 

verificação da instabilidade genômica e organização nuclear era um caminho que poderia 

explicar nossos dados. A expressão c-Myc se mostrou mais alta em pacientes mais jovens, e 

menor em paciente positivos a STRN-ALK.  

As perspectivas futuras são interessantes, primeiro continuaremos a investigação de 

alterações genéticas nesta casuística, já que cerca de 30% tem alterações desconhecidas. A 

heterogeneidade intratumoral já foi comprovada, mas ainda serão feitos mais testes para 

deixar essa evidência ainda mais robusta. Um problema não resolvido pela técnica de FISH 

BA foi a comprovação de alterações genéticas presentes nas mesmas células, 

heterogeneidade intracelular, mas isto ainda está sendo analisados para ser efetuado. 
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