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RESUMO 

 
Objetivos: C-kit é uma proteína tirosina–quinase transmembrana que possui importante 

papel na tumorogênese. Com o desenvolvimento de um novo composto, o mesilato de 

imatinibe, que inibe especificamente os receptores tirosina quinases, o C-kit passou a 

ser um importante alvo terapêutico. Nosso objetivo é estudar as características 

histopatológicas do retinoblastoma, a expressão imuno-histoquímica do C-kit neste tumor 

e correlacionar esta expressão com os principais fatores prognósticos do retinoblastoma. 

Material e Métodos: Oitenta e quatro blocos de parafina foram selecionados do arquivo 

do laboratório de patologia ocular Henry C. Witelson, Montreal, Canada. A imuno-

histoquímica do C-kit foi realizada de modo automatizado e os resultados foram 

correlacionados com a idade dos pacientes por ocasião do diagnóstico, grau de 

diferenciação tumoral e presença ou não de invasão de coróide e nervo óptico. O valor 

de p menor que 0.05 foi considerado estatisticamente significante. Resultados: A 

expressão imuno-histoquímica do C-Kit foi observada em 33/63 (52.38%) dos espécimes 

analisados. Apenas 2 dos 13 (15.4%) tumores que não apresentaram invasão de nervo 

óptico ou coróide foram positivos para C-kit. Por outro lado, a expressão do C-kit foi 

observada em 31 (62%) dos 50 tumores que apresentaram algum tipo de invasão seja 

para coróide ou nervo óptico , 26 dos 44 espécimes com envolvimento de coróide 

(59.9%), e 20 dos 29 com invasão de nervo óptico (68.96%). Quatorze dos 25 espécimes 

(56%) moderadamente ou bem diferenciados e 19 dos 38 (50%) pouco diferenciados 

apresentaram positividade para o C-kit. Dos 41 espécimes provenientes de pacientes 

com idade superior a 1 ano, e dos 14 (42.80%) com idade até 1 ano a expressão do C-kit 

foi observada em 21 (51,21%) e 6 (42.80%) espécimes respectivamente. Conclusões: 

Mais da metade dos retinoblastomas estudados expressaram o C-kit . A expressão do  

C-kit apresenta correlação estatisticamente significante com a a invasão de nervo óptico.  
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1-INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Considerações iniciais 
 

O retinoblastoma é o tumor intraocular mais comum na infância, ocorrendo entre 

1:18.000 a 1:30.000 nascidos vivos no mundo, independente de raça, sexo ou idade (1). 

Constitui o tumor maligno primário mais comum da retina. Com os modernos métodos de 

tratamento, a taxa de sobrevida é maior que 90%. No entanto,  nos casos não tratados, a 

doença se torna invariavelmente fatal. O retinoblastoma pode ocorrer na forma hereditária 

e não hereditária. Os tumores não hereditários são, em geral, solitários e unilaterais, sem 

história familiar para retinoblastoma e anomalia cromossômica detectável. Cerca de 40% 

dos retinoblastomas são causados por mutação na linhagem germinativa e incluem os 

casos com história familiar. A maioria das crianças com mutação hereditária desenvolve 

retinoblastoma multifocal e bilateral. Cerca de apenas 15% dos retinoblastomas unilaterais 

podem ser hereditários (2).  

Nos últimos dez anos, o uso da quimioterapia vem sendo cada vez mais aceito com 

o objetivo de evitar a enucleação e/ou a utilização da radioterapia com feixe externo como 

forma primária de tratamento (3, 4). Sabe-se que pacientes portadores de retinoblastoma 

na sua forma germinativa e submetidos à radioterapia com feixe externo, antes do primeiro 

ano de vida, possuem um maior risco de aparecimento de segundo tumor não-ocular (5).  

O uso da quimioterapia com o objetivo de diminuir as dimensões do tumor, e assim 

possibilitar o tratamento definitivo com terapias focais, recebeu o nome de quimiorredução 

(4, 6). Vários esquemas têm sido utilizados, sendo o mais comum o uso do protocolo com 

carboplatina, etoposidio e vincristina por seis ciclos (4, 5, 7). No entanto, a recorrência 

local ou intra-ocular do tumor continua sendo um desafio, sugerindo, muitas vezes, uma 

falta de resposta à quimioterapia. Este  processo é chamado de resistência tumoral (8). 

A resistência às drogas utilizadas na quimioterapia pode ocorrer em múltiplos 

níveis: metabolismo da droga, penetração da droga, fatores locais e mecanismos celulares 

(9). 
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Em vários tipos de tumores, observa-se a presença de resistência a múltiplas 

drogas, processo este intimamente relacionado com a hiperexpressão de algumas 

proteínas que promovem um maior efluxo dos agentes quimioterápicos da célula tumoral, 

entre elas a glicoproteína-P (P-gp) (10). A expressão acentuada da P-gp no 

retinoblastoma já foi observada por vários autores (8, 11, 12). A ciclosporina constitui 

agente de primeira geração na inibição da P-gp, tendo seu efeito comprovado in vitro, 

diminuindo a resistência a drogas como a vincristina e o teniposideo (1, 11). Chan et al. 

(1996) obtiveram uma melhor resposta terapêutica ao esquema quimoterápico instituído 

quando adicionaram, com boa tolerância, a ciclosporina A ao tratamento (11). Sabe-se, no 

entanto, que a toxicidade da ciclosporina, quando utilizada na dose terapêutica desejada, 

é muitas vezes inaceitável, constituindo um grande desafio à sua utilização. Inibidores da 

P-gp de segunda e terceira gerações têm sido desenvolvidos como possíveis alternativas 

terapêuticas (10).  

Devido à presença de importantes efeitos colaterais e da resistência do tumor aos 

agentes atuais, constantes pesquisas vêm sendo realizadas na área de oncologia, 

buscando novas alternativas terapêuticas. 

 Uma nova categoria de agentes citotóxicos vem sendo desenvolvida. O alvo de tais 

agentes são genes individuais que estão com a sua expressão alterada especificamente 

nas células tumorais, atuando, portanto, no mecanismo celular de resistência às drogas 

(13). 

Entre os oncogenes ativados, as tirosina quinases têm tido um importante papel na 

patogenia e  na progressão das neoplasias (14). Elas são enzimas que regulam processos 

como mitose, diferenciação, migração, neovascularização e apoptose celular (15). 

C-kit, Bcr-Abl (“Abelson cytoplasmic tyrosine kinase”) e receptor do fator de 

crescimento derivado das plaquetas (PDGFR) são exemplos de tirosina quinases 

sensíveis a um composto, o mesilato de imatinibe (Imatinib Mesylate, STI571, Gleevec®, 

Novartis Pharma AG Basel, Switzerland) que inibe especificamente o receptor de tirosina  

quinase (14, 16).  

A aplicação do mesilato de imatinibe tem sido estudada em várias neoplasias. Seu 

uso foi aprovado em 2001 pelo FDA dos Estados Unidos (“United States Food and Drug 

Administration”) para utilização em pacientes com leucemia mieloide crônica positivos para 



 3 

o cromossomo Filadélfia em fase acelerada da doença, em crise blástica ou naqueles em 

fase crônica, resistentes à terapia convencional (17). Nesses pacientes, o alvo do mesilato 

de imatinibe é a tirosinaquinase Bcr-Abl (14). Também em 2001, o FDA aprovou o uso do 

mesilato de imatinibe em pacientes com tumores estromais gastrointestinais (GIST) 

fortemente positivos para C-kit, apresentando doença metastática ou resistentes à terapia 

convencional (18-20). A expressão acentuada do C-kit tem sido observada ainda em 

tumores como o carcinoma de pequenas células do pulmão (15) , melanoma cutâneo e 

uveal (21-23). O Gleevec® tem sido estudado ainda inibindo o PDGF-R em pacientes com 

dermatofibrosarcoma (24, 25), gliomas malignos (26), osteosarcoma (27), neuroblatoma 

(28) e em pacientes com câncer de próstata (29, 30). 

Buscando novas opções terapêuticas em retinoblastoma, Bosch et al. (2005) 

avaliaram noventa e cinco espécimes histopatológicas desse tumor quanto à presença dos 

oncogenes C-kit (CD117), EGFR (epidermal growth factor receptor), e HER-2, que 

constituem possíveis alvos terapêuticos. Observaram que 19% dos casos expressaram 

fortemente o C-kit e 14% eram positivos para EGFR. Nenhum caso foi positivo para HER-2 

(13). 

Tendo em vista os trabalhos anteriores, optamos por estudar a expressão imuno 

histoquímica da tirosina quinase C-kit (CD-117) no retinoblastoma, assim como sua 

correlação com os principais fatores prognósticos, como primeiro passo na possível 

utilização do mesilato de imatinibe neste tumor. 

 

 

1.2 Embriologia, anatomia e histologia da retina.   
 
 

A retina é formada por células neuroectodérmicas do prosencéfalo que proliferam 

como um divertículo formando a vesícula óptica, composta apenas por uma camada de 

células. Na quarta semana de vida embrionária, a vesícula óptica se invagina formando o 

cálice óptico, sendo este formado por duas camadas de células neuroectodérmicas, uma 

pigmentada externa e uma não-pigmentada interna. As células da camada externa do cálice 
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óptico darão origem ao epitélio pigmentário da retina (EPR), enquanto as células da camada 

interna sofrerão diferenciação nas múltiplas camadas da retina neurosensorial (31, 32).  

O EPR é formado por uma única camada de células poligonais de tamanho uniforme 

e distribuição regular. Ele se estende desde as margens do disco óptico até a ora serrata. 

Dessa região em diante, o EPR se continua com o epitélio pigmentário do corpo ciliar. 

Internamente, os microvilos no ápice das células do epitélio pigmentário se interdigitam com 

os fotorreceptores e, externamente, as bases dessas células estão aderidas à membrana de 

Bruch (32, 33). 

A retina sensorial é uma camada transparente aderida firmemente apenas em dois 

pontos: posteriormente no disco óptico e anteriormente na ora serrata, onde ela termina. 

Sua adesão ao EPR não é firme, podendo ocorrer a separação dessas duas camadas, 

dando origem ao descolamento de retina. A superfície interna da retina é adjacente ao 

vítreo na membrana limitante interna. A retina é formada por neurônios que se conectam 

entre si por sinapses entre axônios e dendritos. Os neurônios são ancorados por astrócitos. 

Células de Müller são astrócitos especializados presentes em toda espessura da retina. A 

retina sensorial é composta por nove camadas. De fora para dentro, temos a camada de 

fotorreceptores, membrana limitante externa, camada nuclear externa, camada plexiforme 

externa, camada nuclear interna, camada plexiforme interna, camada de células 

ganglionares, camada de fibras nervosas e membrana limitante interna (31). 

Anatomicamente, a área central da retina é uma região medindo 5.85 mm em 

diâmetro que corresponde clinicamente ao polo posterior e histologicamente à mácula. A 

mácula histológica é definida pela área da retina onde mais de uma camada de fibras 

ganglionares pode ser encontrada. No centro da mácula histológica, há uma depressão 

medindo aproximadamente 1.5 mm no diâmetro horizontal que corresponde à fóvea central. 

Não há vasos retinianos na fóvea central e embora não existam bastonetes, os cones são 

modificados e se assemelham a bastonetes. Tanto a camada de células ganglionares 

quanto a camada nuclear interna desaparecem na fóvea central. No centro da fóvea central, 

existe uma área ovalada, mais profunda, chamada fovéola. Histologicamente, apenas os 

fotoreceptores estão presentes aqui. Máxima resolução é obtida na fovéola porque cada 

cone aí presente se liga a uma única célula ganglionar. A retina termina na ora serrata. A 
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partir desse ponto a retina neurossensorial se continua com o epitélio não-pigmentado do 

corpo ciliar (31). 

O suprimento vascular da retina se faz pelos vasos retinianos centrais que têm sua 

entrada e sua saída no disco óptico. Quatro ramos principais da artéria e veia central da 

retina irrigam e drenam a retina, respectivamente. Apenas a metade interna da retina possui 

vasos sanguíneos. As camadas da retina externa e a camada nuclear interna têm seu 

suprimento de oxigênio derivado da camada coriocapilar da coróide (31, 32). 

 

 

1.3 Retinoblastoma 
 
 

1.3.1 Histórico 

 
 

Em 1809, o cirurgião escocês James Wardrop descreveu o retinoblastoma como 

nova entidade individualizada e propôs, pela primeira vez, a enucleação como forma de 

tratamento. Seu baixo índice de sucesso no tratamento proposto foi atribuído ao fato de 

que, na maioria dos casos, o envolvimento de nervo óptico já estava presente (31, 33, 34). 

James Wardrop, descreveu ainda a extensão tumoral para o cérebro e a metástase para 

várias partes do corpo (34, 35).  

Durante muitos anos, o retinoblastoma recebeu vários nomes, entre eles o de glioma 

da retina, dado por Rudolph Virchow (36). Flexner, em 1891 (37) e Wintersteiner, em 1897 

(38) descreveram e ilustraram as, hoje, tão características rosetas e acreditavam que o 

tumor seria um neuroepitelioma da retina (31, 34). 

Finalmente, em 1926, a Sociedade Americana de Oftalmologia adotou o termo 

retinoblastoma, que já havia sido sugerido por Verhoeff, em 1922 (39). Mais recentememte, 

o nome retinoblastoma também foi aceito pela Organização Mundial de Saúde (33). 

Os retinoblastomas possuem vários graus de diferenciação o que, em parte, foi 

responsável pelos diferentes nomes recebidos. Rosetas de Flexner-Wintersteiner eram 

consideradas o mais alto grau de diferenciação até 1969, quando Tso et al descreveram 
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citologicamente células benignas no retinoblastoma (40). Eles observaram células de 

aparência benigna, que isoladas ou agrupadas em pequenos buquês (fleuretes), 

apresentavam diferenciação para fotoreceptor. Tais células estavam presentes na grande 

maioria dos retinoblastomas apenas em pequenas áreas tumorais e, mais raramente, 

representavam a totalidade do tumor. Tais tumores foram chamados de retinocitoma por 

Margo et al. (1983) (41). Baseada em observações clínicas, Gallie et al. introduziram o 

nome retinoma para tumores retinianos pequenos, parcialmente calcificados, que não 

exibiam crescimento (42). Mesmo sem avaliação histológica, os retinomas de Gallie et al. 

parecem ser os mesmos tumores descritos por Margo et al. como retinocitomas. 

 

 

1.3.2 Incidência 
 

  
Retinoblastoma é o tumor maligno intra-ocular mais frequente na infância, afetando 

entre 1:18,000 a 1:30,000 nascidos vivos no mundo (1). Nos Estados Unidos, a incidência 

é relativamente mais baixa, com 3.58 casos por cada milhão de crianças abaixo dos 

quinze anos de idade. Não há predileção por raça ou sexo (1). Corresponde, 

aproximadamente, a 4% de todas as neoplasias malignas pediátricas (7, 43).  

A incidência do retinoblastoma diminui com a idade, sendo a maioria dos casos 

diagnosticada antes dos três anos de idade. Pode ocorrer tanto em crianças prematuras 

como naquelas nascidas a termo (31). O retinoblastoma é extremamente raro em adultos. 

Revisão na literatura mostra apenas vinte e dois casos de retinoblastoma com 

confirmacão histopatológica em pacientes com vinte anos de idade ou mais (44). 

A taxa de sobrevida das crianças com retinoblastoma nos EUA e em países 

desenvolvidos é de aproximadamente de 95% contra 50% no restante do mundo. A razão 

da baixa sobrevida em países menos desenvolvidos é atribuída ao diagnóstico tardio da 

doença, sendo frequente a presença de invasão orbitária ou metástase por ocasião do 

diagnóstico (43, 45-47). 

Palazzi et al. e Orjuela et al. observaram que a incidência de retinoblastoma 

esporádico unilateral era maior nas regiões com baixo grau de desenvolvimento. Um 
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aumento na incidência de retinoblastoma estaria associado ao baixo nível de educação 

materna, carência de cuidados pré-natais e condições de pobreza durante a gestação. 

Tais fatores são considerados de risco para infecção por papilomavírus humano (HPV). 

Tendo em vista essa sobreposição nos fatores de risco, a correlação entre o HPV e o 

retinoblastoma foi pesquisada. Uma das hipóteses seria a presença do HPV em tecido 

tumoral. A presença da oncoproteína HPV E7 poderia desempenhar um papel na 

inativação da pRB, aumentando o risco de desenvolvimento de Retinoblastoma Unilateral 

Esporádico. No entanto, muitos estudos ainda terão que ser feitos para comprovação 

desta teoria (48, 49). 

 

 

 

1.3.3 Quadro clínico e diagnóstico 

 
 
O retinoblastoma pode ser classificado de três diferentes formas: esporádico ou 

familial; unilateral ou bilateral; hereditário (mutação greminativa) ou não hereditário 

(mutação somática) (43), sendo as duas primeiras classificações as mais utilizadas na 

prática clínica.  

O quadro clínico de um paciente com retinoblastoma irá depender do estágio da 

doença, tamanho e localização do tumor (50). No Brasil, os sintomas mais frequentemente 

observados são leucocoria (79%), estrabismo (10,7%) e tumoração (3,4%) (45). Quando o 

tumor se torna extraocular, apresenta-se frequentemente como uma massa orbitária com 

proptose e, quando ocorre metástase para o sistema nervoso central, pode causar 

cefaléia, vômitos, anorexia e irritabilidade (45). 

O diagnóstico geralmente é feito antes dos três anos de idade (50). Os casos 

bilaterais são diagnosticados nos dois primeiros anos de vida, ocorrendo em 20% a 35% 

dos casos (50). No Brasil, a idade média no diagnóstico do retinoblastoma é vinte e cinco 

meses, comparada a dezoito meses nos EUA. Acredita-se que exista um atraso médio de 

seis meses na procura por serviço médico especializado. Esse atraso é maior quando o 
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único sintoma manifestado pela criança é o estrabismo (nove meses), seguido pela 

leucocoria (seis meses) e pela massa tumoral (dois meses) (45).  

O diagnóstico de retinoblastoma é predominantemente clínico na maioria dos 

casos, porém a utilização de exames complementares como a ultrassonografia ocular 

(USG), a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância nuclear magnética (RNM) 

podem ajudar no diagnóstico de casos duvidosos e na avaliação de doença extraocular 

(1).  

Pequenos retinoblastomas (menores que dois mm de diâmetro) são observados à 

oftalmoscopia indireta como lesão translucente na retina sensorial (7) (Fig. 1B). Tumores 

maiores, estimulam a dilatação dos vasos sanguíneos nutridores do tumor e podem 

apresentar focos de calcificação intrínseca, produzir fluido e implantes subretinianos 

(crescimento exofítico) (Fig. 1A); e implantes vítreos (crescimento endofítico). Tumores 

com padrão de crescimento difuso são raros, e aparecem clinicamente como placas 

amareladas difusas pela retina , de crescimento lento, sem formação de massa aparente, 

sendo facilmente confundidos com processo inflamatório (51). Retinoblastomas de 

qualquer tamanho podem produzir leucocoria, porém tal sinal é mais frequente em 

tumores maiores. Casos avançados podem ainda apresentar  hifema, implantes em 

camara anterior (Fig.1E,1F), hemorragia vítrea,  e glaucoma neovascular (43, 52). 

A ultrassonografia revela o tamanho e a localização da massa,  assim como sua 

alta refletividade pela presença de cálcio no interior do tumor.  A presença de cálcio 

promove o aparecimento de sombra acústica característica, devido ao bloqueio da 

transmissão das ondas de ultrassom (53) (Fig. 1D). A tomografia computadorizada é útil 

na identificação da presença de cálcio e na avaliação de estrutura óssea, enquanto a RNM 

é útil na avaliação de partes moles, permitindo avaliar o acometimento de nervo óptico, 

órbita e cérebro (Fig. 1C). O retinoblastoma na RNM é observado como lesão com sinal 

iso a hiperintenso em relação ao vítreo em T1 e hipointenso em T2 (1, 53). Mais 

recentemente, Lemke at al. ( 2007) observaram que a RNM poderia ser útil até mesmo na 

avaliação de invasão de coróide, com sensibilidade de 75% e especificidade de 100% na 

análise da invasão dessa estrutura (54).  

O diagnóstico diferencial do retinoblastoma pode ser feito com lesões que simulam 

um tumor intraocular pequeno, como os hamartomas astrocíticos e Toxocara canis; assim 



 9 

como lesões que podem causar descolamento total de retina, como doença de coats, 

retinopatia da prematuridade e persistência do vítreo primário hiperplásico (1).  

Pacientes com a forma hereditária do retinoblastoma podem apresentar outros 

tumores neuroblásticos intracranianos como o pinealoblastoma e outros tumores 

paraselares ou supraselares. A associação do retinoblastoma unilateral ou bilateral com 

um desses tumores é chamada de retinoblastoma trilateral (55). 

O retinoblastoma trilateral ocorre nos primeiros quatro anos de vida e sua incidência 

é de aproximadamente 3% de todas as crianças com retinoblastoma, com intervalo médio 

entre o diagnóstico do retinoblastoma e a detecção do tumor intracraniano de 

aproximadamente vinte e dois meses  (56-58). Acredita-se, no entanto, que a 

quimioterapia desempenhe um papel importante na prevenção do retinoblastoma trilateral 

(58). Shields et al observaram importante redução na incidência de retinoblastoma 

trilateral naqueles pacientes submetidos à quimioterapia  endovenosa adjuvante 

(quimiorredução), se comparado ao número de casos esperado na população estudada. 

Com o uso cada vez maior da quimiorredução nos pacientes com retinoblastoma espera-

se encontrar uma redução signficativa no número de pacientes com retinoblastoma 

trilateral, que ainda constitui a principal causa de morte nos primeiros cinco anos após o 

diagnóstico de retinoblastoma bilateral (59). 

Pacientes com retinoblastoma hereditário apresentam ainda maior risco de 

desenvolver um segundo tumor primário. Ao contrário do retinoblastoma trilateral, que, em 

geral, ocorre nos primeiros quatro anos de vida, os segundos tumores podem demorar 

décadas para aparecer. Possuem 5% de chance de se desenvolver nos primeiros dez 

anos de acompanhamento, 18% durante os primeiros vinte anos e 26% durante os 

primeiros trinta anos (60, 61). O período de latência média para o aparecimento da 

segunda neoplasia é de aproximadamente treze anos (61). Sabe-se, ainda, que o risco de 

desenvolver um segundo tumor aumenta, se o paciente já tiver sido submetido a 

tratamento prévio com radioterapia de feixe externo. O sarcoma osteogênico 

(osteossarcoma) é o segundo tumor primário mais comum, podendo ocorrer ainda 

sarcoma de células fusiformes, condrossarcoma, rabdomiossarcoma, neuroblastoma, 

glioma, leucemia, melanoma, entre outros. Mesmo os pacientes que sobrevivem a um 
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segundo tumor continuam com risco de desenvolver um terceiro, quarto e mesmo quinto 

tumor não-ocular (62). 
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    Figura 1: A) Retinoblastoma extenso em olho direito promovendo descolamento de    

retina e sementes subretinianas difusas. B) Olho esquerdo do mesmo paciente da figura 

A, apresentando lesões tumorais focais em pólo posterior. C) RNM do paciente 

apresentado nas figuras A e B. D) Exemplo de USG-B no retinoblastoma sendo observada 

lesão de alta refletividade com sombra acústica pela presença de cálcio no interior do 

tumor. E) Retinoblastoma com acometimento de segmento anterior. F) UBM mostrando a 

lesão de retinoblastoma na borda pupilar. 
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 1.3.4 Classificação 

 
 

Vários sistemas de classificação têm sido criados a fim de se estimar a chance de 

preservação do globo. Entre os sistemas de classificação utilizados, a classificação de 

Reese-Ellsworth (quadro 1), desenvolvida por Algernon Reese MD e Robert Ellsworth MD 

na “Columbia Presbyterian Medical Center” em 1960, foi a classificação mais utilizada nos 

últimos quarenta anos para descrever tumores intraoculares (63, 64). Na verdade, ela foi 

criada para predizer o prognóstico daqueles pacientes já tratados com radioterapia externa 

ou outras terapias conservadoras disponíveis naquela época, não sendo útil para mostrar 

a progressão da doença em pacientes não tratados (1, 7, 65, 66). 

Nos últimos anos, vem se tentando criar novas classificações, cuja aplicação possa 

ser realizada independentemente da utilização da radioterapia externa, considerando  

outras modalidades terapêuticas mais atuais, como a quimioterapia sistêmica. A utilização 

da quimiorredução com objetivo de diminuir as dimensões tumorais e permitir tratamento 

focal vem sendo largamente utilizada no tratamento do retinoblastoma, desde 1990. 

Tenta-se, dessa forma, diminuir a necessidade da utilização de radioterapia de feixe 

externo e enucleação como formas de tratamento (43). 

Nessa nova era de tratamento do retinoblastoma, parâmetros antes utilizados na 

classificação de Reese-Ellsworth para predizer o sucesso terapêutico deixam de ser tão 

importantes com o uso da quimiorredução. Localização e tamanho do tumor, assim como 

sua multiplicidade, deixaram de ser os principais fatores prognósticos. Com a 

quimiorredução, o sucesso terapêutico está relacionado predominantemente com a 

presença ou não de sementes vítreas ou subretinianas (67). 

Baseando-se nesses fatores, em 2003, durante o XI Simpósio Internacional de 

Retinoblastoma realizado em Paris, foi criada a Classificação Internacional do 

Retinoblastoma (ICRB) (quadro 2) (43, 66, 68, 69).  A IRCB foi criada baseada, sobretudo, 

na extensão das sementes vítreas e dos implantes subretinianos tumorais, deixando a 

avaliação do tamanho e localização do tumor em segundo plano. Constitui classificação 
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mais simples e de fácil utilização e têm sido largamente utilizada com o objetivo de tornar 

mais fácil a avaliação prognóstica dos pacientes tratados com quimiorredução. (43, 67) 

Tanto a classificação de Reese-Ellsworth como a IRCB são úteis no estadiamento 

oftalmológico do paciente com retinoblastoma, fornecendo o prognóstico quanto à 

preservação do globo ocular. 
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Quadro 1: Classificação de Reese-Ellsworth (63, 64) 
 
 

 
Grupo I 
1-Tumor único menor que 4 diâmetros papilares (DP) localizado 

 atrás ou no nível do equador. 

2-Tumores múltiplos, menores que 4DP localizados atrás ou no 

equador. 

Grupo II 

1-Tumor único de 4 a 10 DP localizado atrás ou no equador. 

2-Tumores múltiplos de 4 a 10 DP localizados atrás do equador. 

Grupo III 
1-Qualquer lesão anterior ao equador 

2- Tumor único maior de 10 DP localizado atrás do equador 

Grupo IV 
1-Tumores múltiplos alguns maiores de 10 DP 

2-Qualquer lesão que se estende anteriormente à ora serrata 

Grupo V 
1-Tumores extensos que envolvem mais da metade da retina 

2-Presença de sementes vítreas 
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Quadro 2: Classificação Internacional do Retinoblastoma (ICRB)(43) 
 

 
Grupo A (Tumor pequeno) 

                Retinoblastoma< 3 mm 

Grupo B (Tumor grande ou tumor macular, justa papilar, ou presença 
 de fluido subretiniano) 
               Retinoblastoma> 3 mm ou 

• localização macular (< 3 mm da fóvea) 

• localização justa papilar (<1,5mm do disco) 

• presença de fluido subretiniano (< 3 mm da margem) 

Grupo C (Sementes focais) 

                 Retinoblastoma com: 

• sementes subretinianas < 3 mm do retinoblastoma 

• sementes vítreas < 3 mm do retinoblastoma 

• sementes subretinianas e vítreas < 3 mm do retinoblastoma 

Grupo D  (Sementes difusas) 
                Retinoblastoma com: 

• sementes subretinianas > 3 mm do retinoblastoma 

• sementes vítreas > 3 mm do retinoblastoma 

• sementes subretinianas e vítreas a 3 mm do retinoblastoma 

Grupo E (Tumor extenso) 

               Retinoblastoma extenso ocupando mais de 50% do globo ou: 

• glaucoma neovascular 

• opacificação dos meios pela presença de hemorragia em 

                câmara anterior, vítrea ou no espaço subretiniano 

• invasão pós laminar de nervo óptico, coróide (>2 mm) 

                esclera, órbita ou câmara anterior 

 

 



 16 

      

      

1.3.5- Aspectos histopatológicos e fatores prognósticos 
 
 

O retinoblastoma é composto por células de origem neuroblástica, com núcleo 

grande e basofílico, formato e tamanho variável e com citoplasma escasso. Figuras de 

mitose são tipicamente numerosas (33, 50). Pode ser originado de qualquer camada 

nucleada da retina (33, 44). 

A formação de rosetas é muito característica dos retinoblastomas. Aquelas 

descritas por Flexner, em 1881 e Wintersteiner, em 1897 (31) e que receberam seus 

nomes (Fig 2B), podem ser observadas muito raramente em outros tumores, como no 

pinealoblastoma e no meduloepitelioma. São células neoplásicas distribuídas em uma 

única camada, que circundam um lúmen central, apresentando citoplasma eosinofílico e 

núcleo periférico. As rosetas de Homer-Wright são menos comuns no retinoblastoma do 

que as rosetas de Flexner-Wintersteiner e podem ser encontradas em tumores 

neuroblásticos, como o neuroblastoma e meduloblastoma. O lúmen dessas rosetas é 

preenchido por citoplasma eosinofílico (32, 35). As “fleurettes” são células benignas 

arrumadas em forma de pequenos buquês, exibindo diferenciação em fotorreceptores (40, 

44, 50, 70). 

Em 1990, Burnier e al. estudaram o padrão de crescimento das células tumorais do 

retinoblastoma. Observaram que o crescimento tumoral se fazia ao redor do vaso 

sanguíneo, existindo células viáveis até 98.7 ± 11.9 µm. do lúmen vascular (Fig  2A) (71). 

A  esse tufo de células viáveis com vaso sanguíneo central deu-se o nome de “pseudo-

rosetas”. A partir daí, as células que acompanham o vaso em padrão de manguito se 

tornavam necróticas. Nenhuma figura de mitose foi observada a partir de 73 µm do vaso 

sanguíneo. Acredita-se que a falta de oxigênio seja a principal causa da necrose e 

calcificação tumoral (71). Células tumorais em necrose liberam DNA dos seus núcleos. 

Estes são absorvidos pela parede vascular e pela membrana limitante interna da retina, 

corando fortemente com as colorações de hematoxilina e Feulgen, revelando presença de 

coloração basofílica (33). Focos de calcificação distrófica são freqüentemente observados 

D 
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em áreas de necrose e facilmente documentados em estudos de imagem (ultrassonografia 

e tomografia computadorizada), auxiliando, assim, no diagnóstico do tumor (53). 

A invasão de nervo óptico e das túnicas oculares é considerada importante achado 

histopatológico relacionado ao prognóstico (50, 72, 73). Existe um consenso entre vários 

autores de que a invasão de nervo óptico, com acometimento da margem cirúrgica ( Fig 

2E)e o envolvimento extra escleral (Fig. 2C) são fatores prognósticos importantes no 

desenvolvimento de doença orbitária ou metastática (52, 74). Khelfaoui et al em 1996 

confirmaram estes fatores prognósticos e acrescentaram que o envolvimento retro laminar 

do nervo óptico mesmo com a margem cirúrgica livre (Fig. 2D), e a invasão maciça isolada 

de coróide (Fig. 2F) também significavam um aumento importante no risco de 

disseminação da doença (73).  

A forma mais comum de disseminação tumoral é a infiltração direta de nervo óptico, 

o que leva a disseminação para o cérebro, com acometimento de leptomeninge e invasão 

do espaço subaracnóideo, acometendo, assim, o sistema nervoso central. A invasão 

uveal, aumenta o risco de disseminação hematogênica, podendo haver o 

comprometimento de linfonodos regionais, sobretudo quando o tumor acomete o 

segmento anterior e o ângulo camerular. Outras formas de disseminação são, por 

extensão, através da esclera e por via linfática (33, 52, 75). 

Outros estudos foram realizados na busca de fatores prognósticos de disseminação 

da doença. Sabendo-se que quanto mais agressivo o clone celular neoplásico, maior é o 

seu potencial angiogênico, muitos estudos foram realizados com o objetivo de estabelecer 

uma relação entre o potencial angiogênico do tumor e o risco de metástase (72).  

Marback et al. (2003) estudaram a capacidade angiogênica tumoral (TAC) do 

retinoblastoma, utilizando anticorpo anti-CD34, um marcador endotelial específico e 

quantificaram a angiogênese medindo a TRVA (área vascular relativa tumoral). 

Observaram importante associação entre maiores taxas de TRVA e presença de invasão 

orbitária e de doença metastática. Quando a TRVA era igual ou maior que 3.9%, 

apresentava uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 79% na indicação de 

disseminação de doença. Propuseram, então, a TAC como importante fator prognóstico de 

progressão da doença em olhos enucleados (72). 
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 Rössler et al. (2004) realizaram um estudo semelhante, utilizando o anticorpo 

específico endotelial CD-31 e correlacionando os resultados com as características 

clínicas, histopatológicas e com a presença de metástase. Não observaram diferença 

significativa na densidade vascular entre tumores unilaterais ou bilaterais, porém naqueles 

tumores que invadiam a coróide ou o nervo óptico apresentavam uma densidade vascular 

significativamente maior do que  os não invasivos. Estudaram, ainda, um grupo de 

pacientes que apresentavam metástase sistêmica por ocasião do diagnóstico e 

compararam esse grupo àqueles com apenas doença local. Todos os pacientes do 

primeiro grupo apresentaram densidade vascular significativamente maior do que aquela 

observada no grupo sem metástase por ocasião do diagnóstico (76). 

Tais achados confirmam que, assim como em vários outros tumores sólidos, no 

retinoblastoma, os vasos sanguíneos são essenciais para o crescimento tumoral local e 

sistêmico. O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) é um potente e específico 

fator de crescimento angiogênico, tanto in vitro quanto in vivo, e participa da formação do 

estroma vascular do tumor. Anders Kvanta et al demonstrou que havia um aumento 

significativo na expressão da VEGF em cultura de células de retinoblastoma quando 

expostas ao ambiente de hipóxia. Além disso, observaram que VEGF também estava 

presente quando pesquisado em blocos de parafina de retinoblastoma (77). Portanto, o 

estabelecimento de estroma vascular através da angiogênese estimulada pela presença, 

sobretudo de VEGF, constitui importante passo no crescimento e disseminação tumoral. 

A avaliação histopatológica possui papel determinante na decisão de instituir 

terapia adjuvante (quimioterapia e radioterapia com feixe externo) após a enucleação. A 

radioterapia de feixe externo é recomendada em conjunto com a quimioterapia naqueles 

pacientes com invasão de nervo óptico na margem cirúrgica, extensão escleral ou extra 

escleral, perfuração ocular espontânea ou acidental e cirurgia intraocular em paciente 

portador de retinoblastoma não diagnosticado (78). 

Embora muitos trabalhos tenham sido realizados a fim de identificar os principais 

fatores de risco, é consenso mundial que a infiltração maciça de coroide, a invasão 

retrolaminar de nervo óptico, a invasão na margem cirúrgica, infiltração escleral e a 

extensão extra-escleral são fatores preditivos de metástase. No entanto, o significado da 

presença de sementes em câmara anterior, infiltração de íris, infiltração de corpo ciliar, e 
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invasão de nervo óptico ao nível da lâmina cribiforme ainda são discutidas (74, 78-82). 

Quanto ao aspecto histopatológico do tumor, não foi estabelecida, até hoje, uma relação 

estatisticamente significante entre o grau de diferenciação tumoral e o risco da ocorrência 

de metástase (52). 

Quanto aos fatores clínicos prognósticos, sabe-se que o atraso no diagnóstico do 

retinoblastoma e o frequente retardo no seu tratamento são fatores de risco importantes 

no desenvolvimento de metástase. Pacientes com doença bilateral têm maior chance de 

desenvolver doença metastática (74). No entanto, pacientes portadores de tumores 

unilaterais, em geral têm seu diagnóstico retardado por apresentarem um quadro clínico 

menos exuberante, o que acaba praticamente igualando as chances de metástase nos 

dois grupos (52). 
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Figura 2: A) Aspecto microscópico do retinoblastoma mostrando o crescimento das 

células tumorais  ao redor dos vasos sanguíneos, em um padrão em manguito (H&E 

X100). B) Rosetas de Flexner-Wintersteiner (seta branca) e Homer- Wright (seta preta) no 

zoom (H&E X 400). C) Extensão extraocular. D) Invasão de nervo óptico (H&E X50). E) 

Acometimento da margem cirúrgica (H&E X100). F) Invasão de coroide (H&E X100). 
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1.3.6 Genética 
 
 
O desenvolvimento do retinoblastoma ocorre em consequência da ausência ou 

inativação da proteína Rb (pRb), um produto do gene RB1, localizado no cromossomo 13 

(49). A proteína do retinoblastoma, pRb, possui importante papel na via que controla a 

ativação da divisão celular, e sua inativação contribui para o desenvolvimento de vários 

tipos de câncer, inclusive o retinoblastoma (7, 49). 

Em 1971, Knudson (83) observou que a apresentação clínica do retinoblastoma era 

diferente nas formas unilaterais e bilaterais. Pacientes com tumores bilaterais 

apresentavam mais focos tumorais e eram diagnosticados mais precocemente do que 

aqueles com tumores unilaterais, o que sugeria que pelo menos dois eventos moleculares 

seriam responsáveis pelo crescimento tumoral. Esta observação permitiu classificar o 

retinoblastoma em duas formas: germinativa (hereditário) e não germinativa (não-

hereditário), ocorrendo, então, a doença pela perda ou mutação de dois alelos do gene 

Retinoblastoma (rbl). Nos casos não germinativos, o que corresponde a 2/3 de todos os 

pacientes, os dois alelos são inativados somaticamente em uma única célula progenitora. 

São sempre tumores unilaterais e únicos. O outro 1/3 restante corresponde ao 

retinoblastoma germinativo. Esses pacientes carregam um alelo inativado do rbl na sua 

linhagem germinativa, estando este presente em todas as células do organismo. A perda 

do segundo alelo acontece somaticamente nas células retinianas. Oitenta e cinco por 

cento dos pacientes com retinoblastoma hereditário têm alta penetrância (praticamente 

todos os portadores desenvolvem a doença) e alta expressividade (desenvolvimento de 

tumor multifocal bilateral). Em apenas 15% dos retinoblastomas hereditários, a doença 

apresenta uma penetrância e expressividade reduzida, apresentando os pacientes em 

geral retinoblastoma unilateral ou retinomas (1). 

O gene do retinoblastoma está localizado no braço longo do cromossomo 13 

(13q14). Constitui um gene de supressão tumoral. As mutações que ocorrem no rbl, 

comprometendo sua função supressora, ainda são motivo de estudo. Sabe-se, no entanto, 
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que a grande maioria ocorre através de pequenas deleções. Apenas em 3% dos casos 

observam-se grandes deleções no cromossomo 13q14 (1, 7). 

Pacientes com mutação germinativa do rbl têm um maior risco de transformação 

maligna em outros tecidos que não a retina, podendo o segundo tumor ocorrer anos após 

o retinoblastoma inicial. Estima-se que a incidência acumulada em trinta anos de segundo 

tumor não ocular seja de aproximadamente 26% (31). 

 

 

1.3.7 Aconselhamento genético 

 
 

O aconselhamento genético de famílias com retinoblastoma tem sido um grande 

desafio. Muitas vezes, a falta de informação familiar e a limitação dos conhecimentos 

atuais sobre os mecanismos moleculares de herança da doença tornam impossível 

predizer se a nova prole de uma família afetada terá a doença. A presença de 

retinoblastoma bilateral em um dos pais implica 45% a chance de ter um filho com 

retinoblastoma, podendo, no entanto, o tumor não estar presente imediatamente após o 

nascimento. Desses pais com doença bilateral, mas cujo filho desenvolveu doença 

unilateral, 96% das crianças irão apresentar tumores multifocais e serão diagnosticadas 

nos primeiros seis meses de vida. Uma vez que toda criança com doença unilateral, cujos 

pais têm doença bilateral, tem a mutação germinativa, 45% da prole seguinte também 

apresentarão retinoblastoma (quadro 3) (1).  

Muitos pais de crianças com retinoblastoma ficam ansiosos em determinar o risco 

de um segundo filho  apresentar a doença. A análise da morfologia inteira dos 

cromossomos não é útil no diagnóstico clínico do retinoblastoma, uma vez que apenas 

grandes deleções podem ser identificadas e apenas 3-5% dos pacientes com 

retinoblastoma carreiam deleções desse tamanho. Como alternativa, algumas técnicas 

mais sofisticadas vêm sendo utilizadas para detectar direta ou indiretamente as mutações 

menores. Em geral, os métodos de detecção direta são mais sensíveis que os testes 

indiretos e podem ser realizados em tecido tumoral ou amostras de sangue daqueles 

pacientes com mutação germinativa. Apesar de essas técnicas permitirem a identificação 
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de alterações genéticas tão pequenas como as de um único par de bases, elas consomem 

tempo para que sua utilização seja de rotina, e falham em 17-20% dos casos na 

identificação de mutações em pacientes com doença bilateral. Além disso, esses testes 

acarretam um custo financeiro alto para os pais. Muito se tem estudado para que esse tipo 

de análise seja realizado com maior sensibilidade, mais rapidamente e com menores 

custos (1, 84).  

Uma opção que pode ser utilizada em famílias que já possuam um filho com 

mutação germinativa é a intervenção pré-natal. Os embriões são fertilizados por técnicas 

in vitro e são biopsiados quando alcançam o estágio oito celular. Avaliação genética é 

realizada e apenas os embriões livres da mutação são implantados (1). 

 

 

Quadro 3: Aconselhamento genético para retinoblastoma (1) 

 
Se os pais são Bilateral Unilateral Não afetados 

Chance de a 

prole ter 

retinoblastoma 

 
       45%                              55% 

   afetados              não afetados 
 

 
   7-15%                        85-93% 

   afetados              não afetados 

 
<<1%                           99% 

afetados             não afetados 

 

Lateralidade 

 
   

85%               15%                  0%        
bilateral       unilateral 

 
    

85%             15%              0% 
bilateral     unilateral 

 
 

 
 

  33%           67%             0% 

 

Focos 

 
100%        96%          4%          0% 

multi       multi       unifocal 

 
 100%        96%      4%       0% 

multi       multi    unifocal 

 
100%      15%     85%     0% 

multi     multi    unifocal 

Chance de a 

prole seguinte 
ter 

retinoblastoma 

 
 

 
45%         45%         45%         45% 

 
 

 
45%         45%      45%       7-15% 

 
 

 
 -6%      -6%      -6%*      <1% 

   * se os pais forem 

carreadores o risco aumenta 
para 45% 
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1.3.8-Tratamento 
 
 

O tratamento do retinoblastoma depende das características da lesão, sendo que a 

enucleação ainda permanece como a forma mais comum (50). 

A abordagem terapêutica do paciente com retinoblastoma deve ser cuidadosa, 

levando-se em conta todos os fatores envolvidos, como a presença de doença 

metastática, risco de segunda neoplasia, condições sistêmicas do paciente, lateralidade 

da doença, tamanho e localização do tumor e prognóstico visual (43). 

Várias modalidades terapêuticas vêm sendo utilizadas no tratamento do 

retinoblastoma: enucleação, termoterapia transpupilar, crioterapia, fotocoagulação a laser, 

braquiterapia, radioterapia com feixe externo, quimioterapia e mais recentemente 

radioterapia focal estereotáxica (1, 85). 

Quimiorredução: Nos últimos dez anos, a quimioterapia vem sendo utilizada com o 

objetivo de diminuir o volume do tumor e assim permitir a utilização das formas de 

tratamento focal do retinoblastoma (7).  

A quimiorredução é, hoje, a principal terapia conservadora no tratamento de 

retinoblastoma (86), o que tem permitido a utilização cada vez menos frequente da 

radioterapia de feixe externo e da enucleação como opções terapêuticas. As indicações da 

quimiorredução ainda não estão bem estabelecidas. É utilizada, sobretudo em pacientes 

que possuem potencial visual, mas possuem tumores grandes demais para serem 

submetidos a tratamento local. A quimioterapia teria um papel na redução do tamanho do 

tumor, permitindo a realização do tratamento focal em seguida. Outra aplicação da 

quimiorredução seria sua utilização em pacientes menores de um ano de idade com 

tumores extensos, que teriam como indicação à utilização da radioterapia de feixe externo 

como tratamento curativo. Nesses casos, a quimioterapia controlaria o crescimento 

tumoral até que o paciente alcançasse a idade de um ano e pudesse ser submetido à 

radioterapia de feixe externo com menor risco de aparecimento de segundo tumor. As 

drogas comumente utilizadas são a vincristina, carboplatina e etoposidio ou teniposideo. A 

adição da ciclosporina ao esquema como inibidor da glicoproteína-P seria uma alternativa 

visando à diminuição na habilidade das células tumorais em transportar drogas 
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antineoplásicas do espaço intracelular, o que colaboraria para uma resistência às múltiplas 

drogas (1). 

Quimioterapia local: Estudos vêm sendo realizados com o uso da carboplatina 

subtenoniana visando uma maior concentração intraocular do agente quimioterápico e 

menos efeitos sistêmicos. No entanto, suas indicações, assim como seus efeitos colaterais 

ainda não estão bem estabelecidas (1, 7). 

Termoterapia Transpupilar (TTT): Técnica com que se utiliza o laser diodo térmico 

infravermelho de 810nm. O objetivo é um aquecimento do tecido tumoral (efeito térmico), 

causando apoptose direto das células tumorais. Esta técnica vem sendo aplicada em 

tumores pequenos (menores que 3mm) e em tumores peri papilares (1, 6). 

Crioterapia: Técnica utilizada para o congelamento rápido do tecido tumoral (-90°C 

por minuto), resultando em formação de cristais de gelo, mudanças de pH e ruptura na 

membrana celular. É a primeira opção terapêutica em tumores periféricos pequenos de 

cerca de 3 a 4 diâmetros papilares, sendo utilizada também como tratamento 

complementar em tumores recorrentes previamente tratados com radioterapia externa (1, 

6). 

Fotocoagulação com laser de argônio׃ Técnica geralmente aplicada em tumores 

pequenos posteriores ao equador. Não é utilizada em olhos de pacientes que receberam 

quimiorredução, uma vez que a fotocoagulação com laser de argônio visa coagulação 

vascular e isquemia do tumor (7). 

Radioterapia em Placa: É um tipo de braquiterapia em que o implante radioativo é 

colocado na esclera, na base do retinoblastoma, a fim de irradiar o tumor de forma 

transescleral (43). Isótopos como o Iodo e o Rutênio podem ser utilizados. As placas têm 

sido utilizadas em uma tentativa de evitar a radioterapia de feixe externo e como 

tratamento de escolha em tumores de até 10 diâmetros papilares que não acometem a 

mácula (1). 

Todos os olhos tratados com radioterapia em placa devem ser monitorados quanto 

ao aparecimento de maculopatia e papilopatia da radiação (43). 

Radioterapia com feixe externo: Vários estudos têm demonstrado que a 

radioterapia com feixe externo aumenta o risco de desenvolvimento de segundo tumor em 

pacientes portadores da forma germinativa do retinoblastoma. Acredita-se que crianças 
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irradiadas no primeiro ano de vida têm de duas a oito vezes mais chances de desenvolver 

segundo tumor do que aquelas irradiadas após um ano de idade. Pacientes irradiados 

após o primeiro ano de vida parecem não ter maior risco para desenvolver segundo tumor 

do que aqueles com retinoblastoma germinativo que nunca foram irradiados (87). 

Contudo, a radioterapia com feixe externo ainda é uma das principais opções terapêuticas 

naqueles pacientes com tumor localizado na mácula, uma vez que outros tratamentos, 

frequentemente, destroem a mácula. Essa terapia também é considerada em pacientes 

com múltiplos tumores que não obtiveram resposta com tratamento focal, e como 

tratamento complementar naqueles olhos enucleados que apresentaram invasão de 

coroide ou nervo óptico pelo tumor, na tentativa de prevenir doença metastática (1). 

Radioterapia estereotáxica focal fracionada de feixe externo: Essa recente opção 

terapêutica no retinoblastoma consiste na irradiação fracionada com feixe externo apenas 

da área do tumor, respeitando cerca de 2mm de margem de segurança nas bordas. O 

objetivo é que os tecidos normais adjacentes recebam uma dose muito pequena de 

radiação, minimizando assim seus efeitos colaterais.  A tomografia computadorizada 

prévia ao tratamento é necessária para exata localização da lesão. A imobilização do alvo 

após posicionamento adequado, no caso o olho do paciente, é conseguida através da 

utilização de uma lente de contato apropriada. Preconiza-se o uso da dose de 40Gy 

fracionadas em vinte aplicações por quatro semanas. Esta técnica vem sendo utilizada no 

tratamento de retinoblastomas de polo posterior, perimaculares e peripapilares (88). 

Sahgal et al. (2006) publicaram os resultados preliminares desse tratamento realizado em 

cinco pacientes (seis olhos). Desses pacientes, quatro foram tratados para tumores locais 

e apenas um teve seu olho todo tratado pela presença de sementes vítreas. Cicatrização 

completa da lesão foi observada em quatro dos cinco tumores submetidos a tratamento 

focal e um teve resposta parcial. Nenhum efeito colateral agudo ou tardio foi observado 

nos pacientes que receberam tratamento local. Apenas o paciente que teve seu olho 

inteiro tratado, apresentou tardiamente catarata e úlcera de córnea. Recorrência foi 

observada apenas em um paciente submetido a tratamento focal, que foi facilmente 

controlada com quimioterapia e terapia focal (85).  

Apesar de ainda pouco utilizada, a radioterapia estereotáxica parece ser uma boa 

opção terapêutica no tratamento de tumores de polo posterior. 
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Enucleação: Ainda é o tratamento mais utilizado em pacientes com doença 

intraocular avançada. É considerada em pacientes com doença ativa em olho amaurótico, 

em pacientes que desenvolvem glaucoma secundário a invasão tumoral e em pacientes 

que já foram submetidos, sem sucesso, a outras formas de tratamento, persistindo doença 

intraocular em atividade (1). 

Em geral, os olhos classificados de acordo com a Classificação Internacional do 

Retinoblastoma pertencentes ao grupo A são tratados com crioterapia ou fotocoagulação a 

laser. Olhos classificados nos grupos B e C comumente recebem quimiorredução, porém 

se os tumores forem unilaterais, a braquiterapia é frequentemente utilizada. Olhos do 

grupo D são também tratados tanto com a quimiorredução como com a enucleação 

dependendo se são tumores uni ou bilaterais (Quadro 4) (43). 

 

 

 

Quadro 4: Formas de tratamento de acordo com a classificação de ICRB (43). 

 

 

Classificação ICRB Tratamento 

 

Grupo A 

Crioterapia 

Fotocoagulação a laser 

 

Grupo B e C 

Quimiorredução 

 

Braquiterapia 

 

Grupo D 

Quimiorredução 

 

Enucleação 
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1.4 Retinocitoma 
 
 
Os retinoblastomas possuem variados graus de diferenciação. Alguns desses 

tumores apresentam focos de células com aspecto benigno presentes apenas em parte do 

tumor. Foram observados, entretanto tumores formados inteiramente por células com 

características benignas, sem sinais de necrose ou atividade mitótica. A eles se deu o 

nome de retinocitoma pela primeira vez, em 1983, por Margo et al (41). Em 1982, Gallie et 

al baseada em observações clínicas introduziu o nome retinoma para designar tumores 

pequenos, parcialmente calcificados, em geral associados a alterações no EPR e que não 

apresentavam crescimento (42, 89).  

Como os retinocitomas se assemelham oftalmoscopicamente a retinoblastomas 

irradiados, aparecendo como lesão placóide, pouco elevada, outros termos como 

retinoblastoma com regressão espontânea e retinoblastoma grupo 0 também foram 

utilizados. No entanto, o termo retinocitoma se tornou mais aceito, provavelmente pelo fato 

de ser o que melhor caracterizou a natureza benigna de um tumor originado de uma célula 

retiniana , ou seja, de um retinócito (90). 

Apesar de clínica e histopatologicamente distintos, o retinoblastoma e o 

retinocitoma são semelhantes, do ponto de vista genético. Ambos podem apresentar 

herança autossômica dominante envolvendo a mutação do gene RB1 no cromossomo 

13q14 (42, 89, 90). 

A presença de transformação maligna de um retinocitoma ocorre em 

aproximadamente 4% dos casos (90) e explica os raros casos de retinoblastoma 

encontrados em pacientes adultos (44).  
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1.5 Sinalização extracelular e tirosina-quinase 
 
 

1.5.1. Sinalização extracelular 
 
 

A capacidade celular de receber e atuar por sinais, através da membrana 

plasmática é fundamental para a vida. Os sinais representam informações que são 

detectadas por receptores específicos e convertidos em uma resposta celular, que sempre 

envolve um processo químico. Essa conversão da informação num processo químico, 

chamada transdução do sinal, é uma propriedade universal das células vivas (91) 

O número de diferentes sinais biológicos é grande, assim como a variedade de 

respostas biológicas a esses sinais. Uma grande variedade de estímulos, como 

hormônios, neurotransmissores e fatores de crescimento, atuam através de proteínas 

receptoras específicas na membrana plasmática. Todas as células têm alta especificidade 

e sensibilidade nos mecanismos de transdução celular (92).  

A comunicação de uma célula com os sinais extracelulares envolve, em geral, seis 

etapas: síntese e liberação da molécula sinalizante, transporte do sinal até a célula alvo, 

detecção do sinal por um receptor específico e mudança no metabolismo celular ou 

expressão do gene, desencadeado pelo complexo receptor-molécula sinalizante. Isso 

significa, em geral, a fosforilação de proteínas celulares alvo, que mudam as suas funções 

e, consequentemente, as funções celulares. No final do processo de transdução do sinal, 

a célula retorna ao seu estado anterior ao estímulo recebido. Se o estímulo persiste uma 

dessensibilização do receptor pode reduzir ou interromper a resposta (93). 

As células eucarióticas possuem seis tipos gerais de mecanismos de sinalização 

celular:  

Canais iônicos: Os canais iônicos abrem e fecham em resposta aos ligantes 

químicos e mudanças no potencial transmembrana. A excitabilidade de células sensorias, 

neurônios e miócitos dependem de canais iônicos. O ligante muda a conformação do 
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receptor, permitindo o movimento de íons inorgânicos como Na+, K+, Ca2+ e Cl- através da 

membrana plasmática, alterando, assim, o potencial elétrico da mesma. O canal iônico 

receptor de acetilcolina é um exemplo desse mecanismo. Os neurotransmissores são 

exemplos de ligante (92). 

Receptores enzimáticos: São também chamados receptores serina/treonina 

quinases e receptores tirosina quinases (RTKs). São receptores com atividade enzimática 

intrínseca. Quando ativados, catalisam a produção de segundo mensageiro intracelular. 

Ou seja, a ligação do ligante com o receptor no domínio extracelular estimula a atividade 

enzimática no domínio intracelular. Um exemplo desses tipos de receptores são os 

receptores de insulina (92). 

Receptores protéicos ou receptores da proteína G: São aqueles que ativam 

indiretamente (através da proteína G) enzimas que irão gerar um segundo mensageiro. A 

ligação com o receptor ativa a proteína G que, por sua vez, ativa ou inibe uma enzima que 

gera um específico segundo mensageiro ou canal iônico, mudando o potencial de 

membrana. Receptores β-adrenérgicos que detectam epinefrina (adrenalina) são exemplo 

de receptores deste grupo (92). 

Receptores nucleares (receptores de esteróides): A ligação do esteróide com o 

receptor nuclear permite que o receptor regule a expressão de genes específicos (92).  

Receptores sem atividade enzimática: Interagem com a proteína quinase 

citoplasmática, que ativa uma proteína reguladora do gene (diretamente ou através de 

uma cascata de proteínas quinases), mudando sua expressão  (92). 

Receptores de adesão: Interagem com componentes macromoleculares da matriz 

extracelular (como colágeno) e codificam as instruções do sistema citoesquelético na 

migração celular e aderência na matriz. As integrinas fazem parte desse grupo (92). 

Transdução de sinal de todos os seis tipos comumente requer a ativação de 

proteínas quinases. As proteínas quinases são enzimas que transferem fosfato de uma 

adenosina trifosfato (ATP) para um aminoácido específico em um substrato de proteína. A 

fosforilação dessas proteínas leva à ativação de cascatas de sinalização que tem papel 

importante em vários processos celulares, como crescimento celular, diferenciação e 

morte celular. As proteínas quinases são compostas por duas subfamílias, as proteínas 

serina-treonina-quinase e as proteínas tirosina-quinases (94). 
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1.5.2 Receptores tirosina-quinases 
 
 

Os receptores tirosina-quinases (RTKs) são uma importante família de receptores, 

sendo o receptor de insulina um protótipo desse grupo. Os receptores para fatores de 

crescimento, que são importantes ligantes para crescimento e proliferação celular e, 

portanto, importantes para a tumorogênese, também fazem parte desse grupo. São 

exemplos de ligantes cujo alvo são receptores tirosina-quinases: fator de crescimento 

plaquetário (PDGF), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de crescimento 

epidérmico (EGF), fator de crescimento de fibroblastos (FGF), fator estimulante de colônia 

de macrófagos (M-CSF) e C-kit fator células-tronco. A expressão deste último nos 

retinoblastomas é o motivo do nosso estudo (95, 96). 

Todos os receptores tirosina quinases possuem três regiões, um domínio 

extracelular que irá se juntar com o ligante, um domínio transmembrana e um domínio 

intracelular com função catalítica tirosina quinase (95). O primeiro passo na ativação do 

receptor é sua união com o ligante. Quando isso ocorre, o domínio tirosina quinase 

intracelular é ativado, transferindo um fosfato de uma molécula de ATP para resíduos de 

tirosina, em um processo chamado fosforilação. Após a fosforilação, mensageiros são 

criados dando início a uma cascata de eventos intracelulares, como, por exemplo, 

diferenciação, proliferação e apoptose celular (96). 

Em circunstâncias normais, todas as células seguem específicos padrões de 

crescimento. Esses padrões são parcialmente controlados pelas vias de sinalização dos 

receptores tirosina-quinases, que permitem a comunicação tanto intra quanto extracelular. 

Quando funcionalmente normais, as células se baseiam nesses sinais para desempenhar 

seu papel fisiológico normal. Elas, também, levam em conta os sinais iniciais provenientes 

dos receptores tirosina-quinases para limitar o seu potencial intrínseco de crescimento e 

divisão, de acordo com os padrões e localização pré-estabelecidos (92) 

Mutações ou hiperexpressão dos receptores tirosina-quinases têm um papel 

importante nos mecanismos de sinalização celular e em doenças como o câncer. Células 
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malignas aumentam a sua habilidade de sobreviver e proliferar adquirindo, por mutação ou 

amplificação, várias capacidades, incluindo a produção de fatores de crescimento e 

hiperexpressão de alguns receptores desses fatores. Apesar de alguns cânceres 

resultarem primariamente de uma única mutação em uma via específica, a maioria dos 

cânceres envolve mutações em múltiplas vias de sinalização (97). 

Sabe-se que a maioria dos proto-oncogenes e oncogenes conhecidos codifica 

receptores tirosina-quinases. Oncogene é qualquer gene que codifica uma proteína capaz 

de transformar células em cultura ou induzir câncer em animais (97). A essas proteínas se 

deu o nome de oncoproteínas (97). Elas enviam continuamente sinais para divisão celular, 

levando à formação do tumor. Os genes que são progenitores dos oncogenes são 

chamados de proto-oncogenes. Eles são importantes para processos celulares normais, 

mas podem sofrer simples alterações e se transformarem em oncogenes. Um exemplo 

desse mecanismo é o gene SIS, que codifica o receptor PDGF e que, quando apresenta 

mutações, participa na transformação cancerosa da célula, constituindo, então, um proto-

oncogene (92) 

Os receptores tirosina-quinases, como descritos anteriormente, possuem toda a 

mesma topologia, um domínio extracelular, uma única região transmembrana e um 

domínio quinase intracelular. No entanto podem ser classificados no mínimo em cinco 

grupos. A classe III dos receptores tirosina quinases, também chamada de família dos 

receptores do fator de crescimento derivado de plaquetas é caracterizada pela presença 

de cinco domínios semelhantes à imunoglobulina na sua porção extracelular e um único 

domínio transmembrana.  Difere-se ainda dos outros receptores tirosina-quinases pela 

presença de dois domínios intracelulares tirosina-quinases divididos pela inserção de um 

domínio quinase e um domínio C-terminal. Fazem parte da classe III dos receptores 

tirosina quinases: receptor do fator de crescimento plaquetário α e β (PDGFR α e β), os 

receptores para o fator de crescimento endotelial vascular, receptor para o fator 

estimulante de colônia de macrófagos (CSF-1-R) e o receptor para o fator células tronco, 

ou seja o C-kit (98). 
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1.5.3. Proteína C-kit 
 
 

C-kit (Kit, CD117, receptor do fator de células tronco (“stem cell”) é uma proteína 

tirosina quinase transmembrana de 145 kDa, que atua como receptor da subclasse III da 

família dos receptores tirosina quinases (99). O protoncogene C-kit está localizado no 

braço longo do cromossomo 4 e codifica o receptor transmembrana C-kit (100).  

O ligante do C-kit é o fator células tronco (FSC), também conhecido como  Kit 

Ligante, “Steel Factor” e fator de crescimento de mastócitos. O receptor C-kit está 

presente em diversos tipos de células normais, entre elas as células hematopoiéticas, 

células germinativas, células intersticiais de Cajal, células do epitélio do ducto mamário, 

células basais da pele, células do epitélio do timo, mastócitos e melanócitos (21, 100-104). 

Órgãos que são negativos para o C-kit incluem: cérebro, cérvix uterino, cólon, endométrio, 

esôfago, tecido adiposo, vesícula biliar, coração, rim, fígado, pulmão, linfonodos, 

miométrio, cavidade  da mucosa oral, ovário, pâncreas, paratireóide, glândula salivar, 

próstata, músculo esquelético, intestino delgado, mucosa do estômago e tireóide (104). 

A união do receptor C-kit com o seu ligante, resulta na homodimerização do 

receptor e  ativação da atividade tirosina quinase com consequente fosforilação de vários 

substratos, entre eles a própria tirosina quinase (103). A fosforilação da tirosina pela 

proteína tirosina quinase é particularmente importante para a sinalização celular. As 

tirosina quinases, como já comentado, são enzimas que podem mediar sinais para 

processos celulares maiores como: proliferação, diferenciação, apoptose, adesão e 

migração (15, 102). O receptor C-kit, ativado pela fosforilação da tirosina é essencial para 

a manutenção fisiológica da hematopoiese, melanogênese, gametogênese, assim como 

crescimento e diferenciação de mastócitos e células intersticiais de Cajal em tecidos 

normais (99, 102).  

O papel da expressão de C-kit tem sido estudado em tumores hematológicos e 

sólidos, uma vez que sua expressão acentuada tem sido observada em várias neoplasias 

(104). A atividade quinase do C-kit tem tido lugar na fisiopatologia de grande parte desses 
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tumores entre eles mastocitose/ “mast cell” leucemia, tumores de células germinativas, 

carcinoma de pequenas células de pulmão, tumores estromais gastrointestinais, leucemia 

mielóide aguda, neuroblastoma, melanoma, carcinoma de ovário e carcinoma de mama 

(103). 

Três mecanismos gerais de ativação do C-kit nas células tumorais foram descritos: 

(1) estimulação autócrina e/ou parácrina do receptor pelo seu ligante (FSC), (2) ativação 

cruzada por outras quinases e/ou perda da atividade fosfatase regulatória e (3) aquisição 

de mutações ativantes (103). 

 

 

1.5.3.1 C-Kit e mesilato de imatinibe 
 
 

A importância clínica da expressão de C-kit em tumores malignos é devido à 

existência de um composto ( STI571, Gleevec®, Novartis Pharma AG Basel, Switzerland) 

que inibe especificamente os receptores de tirosina quinase (16). Seu uso já foi aprovado 

pelo FDA dos Estados Unidos, em Maio de 2001, para a utilização em pacientes com 

Leucemia Mielóide Crônica resistentes à terapêutica convencional e, em Fevereiro de 

2002 em pacientes com tumores estromais gastrointestinais (GIST), atuando nos 

receptores tirosina quinase Bcr-Abl e C-kit respectivamente (17, 20, 94). O mesilato de 

imatinibe atua também no receptor do fator de crescimento derivado das plaquetas 

(PDGFR), que é uma tirosinaquinase presente em tumores como gliomas, neuroblastomas 

e osteosarcomas (26-28).  

O papel do C-kit na tumorogênese tem sido mais bem estudado em tumores 

estromais gastrointestinais (GIST). A detecção da expressão do C-kit vem sendo de 

grande importância diagnóstica e terapêutica nesses tumores (18, 19). As taxas de 

positividade para C-kit são tão altas (90%-95%), que a detecção imuno histoquímica do C-

kit passou a ser considerada pré-requisito para o diagnóstico histológico de GIST (104). A 

utilização do mesilato de imatinibe constituiu um importante avanço no tratamento desses 

tumores, sabidamente resistentes à quimioterapia convencional (99). Alguns estudos 

sugerem ainda que mutações no gene C-kit, encontradas em mais de 50% dos GIST 
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(105), teriam valor preditivo na eficácia do tratamento com mesilato de imatinibe. As 

mutações seriam responsáveis pela ativação permanente do receptor na ausência do fator 

ligante célula tronco. Aqueles pacientes com presença de mutações responderiam melhor 

ao tratamento com Imatinib. Contudo, foi observado que mesmo pacientes que não 

apresentavam mutações tinham uma boa resposta ao tratamento, provavelmente, pela 

presença de mutações não detectáveis pelos métodos convencionais ou pela ativação do 

receptor por mecanismos não-mutacionais (99, 104, 105). 

Mutações associadas à expressão do C-kit têm sido demonstradas em outros 

processos neoplásicos como tumores de células germinativas (especificamente, 

seminomas/germinomas) e leucemia mielóide aguda na infância (106). 

A expressão do C-kit no retinoblastoma foi estudada por Bosch et al em 2005, 

sendo observada positividade do C-kit em quatorze (19.2%) dos setenta e três espécimes 

estudados para o marcador (13). Não há nenhum outro estudo na literatura demonstrando 

a expressão do C-kit no retinoblastoma. Dentre os outros tumores intra-oculares, apenas o 

melanoma uveal foi estudado quanto à presença de C-kit. Pereira et al em 2005, 

observaram que a expressão do C-kit estava presente em 78,2% do grupo de melanoma 

uveal estudado. Observaram, ainda, que a utilização de mesilato de imatinibe diminuía 

significativamente in vitro as taxas de proliferação e invasão de cinco diferentes linhagens 

celulares do melanoma uveal (21).  

A expressão do C-kit foi estudada ainda em tumores sólidos pediátricos e sarcomas 

por Smithey et al; em 2002. Foi realizado o estudo imuno-histoquímico de cento e 

cinquenta e um tumores primários, sendo: trinta e um sarcomas de Ewing/ tumor 

neuroectodérmicoprimitivo, trinta e um rabdomiosarcomas (sendo treze embrionários, 

dezesseis alveolares e dois rabdóides), vinte e um tumores de Wilms, vinte e dois 

neuroblastomas, dezoito osteossarcomas, quatorze sarcomas sinoviais, oito tumores de 

células pequenas redondas desmoplásicos e seis sarcomas de partes moles. A expressão 

do C-kit foi observada em 100% dos sarcomas sinoviais, 83% dos osteossarcomas, 71% 

dos tumores de Ewing/ tumor neuroectodérmico primitivo, 55% dos neuroblastomas, 52% 

dos tumores de Wilms, 77% dos rabdomiossarcomas embrionários e 100% dos 

rabdomiossarcomas rabdóides. Nenhuma positividade foi observada nos 
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rabdomiosarcomas alveolares, assim como nos sarcomas alveolares de partes moles e 

nos tumores de células pequenas e redondas desmoplásicos (106).  

Em 2004, foi publicada uma grande série de tumores humanos estudados para a 

expressão do C-kit. Went et col estudaram a expressão do C-kit em mais de três mil 

tumores de mais de cento e vinte categorias, avaliando ainda a presença de mutação 

naqueles que expressaram fortemente o C-kit. Foram positivos para C-kit 100% dos GIST, 

84% dos seminomas, 65% dos carcinomas adenoides císticos, 35% dos melanomas 

malignos, 23%dos carcinomas foliculares de tireóide e 17% dos carcinomas de grandes 

células do pulmão. A presença de mutação foi observada em seis dos doze espécimes 

analisados com GIST e em apenas um dos outros vinte e quatro tumores avaliados (104). 

Vários outros trabalhos visando melhor caracterizar a expressão do C-kit, e o 

possível efeito terapêutico do mesilato de imatinibe em outras neoplasias vem sendo 

realizados (20, 23, 107-109).  

Raspollini et al observaram 53.1% de positividade para C-kit em leiomiossarcomas 

uterinos. Nenhuma mutação no C-kit foi observada (109). 

Butnor et al estudaram a expressão do C-kit nos tumores pulmonares e pleurais, 

tendo observado que o C-kit estava presente em 82% dos carcinomas de pequenas 

células de pulmão, 25% dos carcinomas de grandes células neuroendócrinos, 17% dos 

adenocarcinomas e em 9% dos carcinomas de células escamosas. Todos os tumores 

carcinóides e 95% dos mesoteliomas não apresentarm positividade para C-kit (108). 

Sabe-se, todavia, que tumores como os linfomas expressam muito raramente o  

C-kit. Zimpfer et al estudaram 1166 casos de linfoma, sendo 824 não-Hodgkin e 342 

Hodgkin e observaram que apenas 0.3% dos casos de linfoma não-Hodgkin eram 

positivos para C-kit. Nenhum caso de linfoma Hodgkin foi positivo para o marcador (110). 

Tumores carcinóides, carcinoma hepatocelular, astrocitoma, schwanoma, 

neurofibroma e adenocarcinoma de cólon são exemplos de outros tumores em que a 

expressão do C-kit está ausente (104). 
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1.5.3.2 Papel do C-kit na angiogênese 

 
 

 Muito tem sido estudado sobre o papel da angiogênese no crescimento de tumores 

sólidos. A angiogênese, ou seja, o crescimento de novos vasos sanguíneos provenientes 

de um leito microvascular preexistente é de grande importância para o crescimento, 

manutenção e ocorrência de metástase de tumores sólidos. Muitos estudos têm 

demonstrado a presença de pior prognóstico naqueles tumores com maior atividade 

angiogênica (111).  

Tumores sólidos possuem, em geral, áreas onde a circulação sanguínea está 

comprometida, tendo em vista o crescimento mais acelerado das células neoplásicas do 

que dos vasos sanguíneos. A circulação deficiente resulta na seleção de células tumorais 

que possam crescer e sobreviver em condições de hipóxia, e fraco suprimento de 

nutrientes. São células menos susceptíveis aos efeitos da radiação ionizante e drogas 

citotóxicas (111, 112). 

 Em resposta a esta situação de hipóxia, as células alteram a expressão de alguns 

genes, primeiramente pela ação dos fatores induzidos pela hipóxia, como (HIFs) 1α e  

HIF-2α e nos genes envolvidos no processo de homeostase, como o fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) e a eritropoetina (112). Vasos sanguíneos são recrutados e 

novos vasos são formados, permitindo um rápido crescimento tumoral, invasão tumoral 

local e o desenvolvimento de doença metastática.  Além do VEGF, a angiogênese tumoral 

depende da interação de diferentes componentes tumorais, além das células endotelias. 

As células do parênquima tumoral, células provenientes da corrente sanguínea e os 

mastócitos parecem também estar envolvidos (111).  

        O fator de crescimento de colônia (SCF), ligante do receptor tirosina quinase 

C-kit, vem tendo seu papel estudado na regulação da angiogênese. Os mastócitos estão 

presentes em tumores sólidos e liberam vários fatores angiogênicos que podem modular a 

vascularização tumoral (111). O SCF, que dentre suas múltiplas funções, é um fator de 

crescimento de mastócitos, atua estimulando a migração, proliferação e degranulação dos 

mastócitos e está presente de forma acentuada em vários tipos de células tumorais. 

Zhang et al; em 2000, investigaram o papel da SCF na angiogênese, manipulando os 
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níveis de SCF em tumores mamários. Observaram que a presença de maiores 

quantidades de SCF aumentava significativamente o número de mastócitos nas células 

tumorais e levava a uma acelerada resposta angiogênica (111). Sabe-se, ainda, que sob a 

influência do SCF, os mastócitos não apenas liberam fatores angionêgicos, mas também 

fazem uma regulação positiva desses fatores. Boesigner et al. demonstraram que, em 

resposta ao SCF, mastócitos de rato ou humanos podiam rapidamente produzir e secretar 

fator da permeabilidade vascular (VEGF)(113). Em 2003, Heissig et al. demonstraram que 

SCF também está envolvido na mobilização de células endoteliais progenitoras 

necessárias para a angiogênese (114).  

Podemos observar, portanto, que em tumores onde a expressão do C-kit é 

significativa, a ativação do C-kit pelo SCF tem importante efeito na expressão do VEGF 

através dos mastócitos, contribuindo assim para a angiogênese. A inibição da ativação do 

C-kit com a utilização de uma droga como a Imatinib, inibidor específico dos receptores 

tirosina quinases C-kit, receptor do fator de crescimento de plaquetas e Bcr/Abl teria 

importante papel no tratamento e regressão de tumores em estágios mais avançados, 

contribuindo com um efeito antiangiogênico através da inibição da expressão do VEGF 

(114, 115). 

Alguns trabalhos in vitro já foram realizados a fim de estudar o efeito da Imatinib em 

linhagens de células tumorais. Beppu et al. demonstraram que o tratamento de linhagens 

celulares de neuroblastoma com Imatinib resultava numa diminuição da expressão do 

VEGF (28). Kristal GW et al. fizeram um estudo semelhante e observaram que a Imatinib 

inibe eficazmente a ativação do C-kit mediada por SCF em linhagens celulares de 

carcinoma de pequenas células de pulmão (116). Jin T et al. observaram que a ativação 

do C-kit em células de tumores estromais gastrointestinais regulava a expressão da VEGF 

e que esse processo era inibido pela Imatinib, mostrando que a droga não atuava apenas 

na inibição do crescimento celular, mas também na supressão da expressão do VEGF 

(117). Outro mecanismo de ação da Imatinib no GIST é a indução da morte celular, em 

parte pela resposta ao stress do retículo endoplasmático (118). Sabe-se, ainda, que além 

de inibir a expressão da VEGF a Imatinib também inibe a mobilização de precursores 

angiogênicos e a maturação angiogênica induzida por pericitos e mediada pelo receptor 

do fator de crescimento plaquetário (115). 
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1.6-Imuno-histoquímica 
 
 
As técnicas de imuno-histoquímica consistem na utilização de anticorpos para 

revelar a presença de antígenos de interesse em sua célula de origem, na maioria das 

vezes, utilizando a microscopia óptica para avaliar os resultados. Atualmente, a imuno-

histoquímica é aplicada largamente para fins de diagnóstico e pesquisa (119).  

A maior parte dos antígenos pesquisados são proteínas. Com a finalidade de 

preservar a estrutura tridimensional e a localização celular dos antígenos, é necessário 

que o tecido seja fixado apropriadamente e o mais rapidamente possível. O fixador 

utilizado de rotina é a solução tamponada de formaldeído a 10% devido à sua rápida 

penetração nos tecidos, ao baixo custo e à adequada preservação da grande maioria dos 

antígenos (120). Além disso, as amostras de tecido são rotineiramente incluídas em 

blocos de parafina após fixação, não tendo efeitos adversos sobre a antigenicidade do 

tecido (121). 

Dois tipos de anticorpos podem ser utilizados, os policlonais e os monoclonais. Os 

anticorpos policlonais são produzidos através da imunização de animais, geralmente 

coelhos, seguidos da purificação do soro destes após um intervalo adequado para que 

uma resposta imunológica ao antígeno tenha ocorrido. Uma variedade de anticorpos 

dirigida a diferentes epítopos do antígeno, com diferentes afinidades é produzida. Esses 

anticorpos têm alta sensibilidade, entretanto, podem causar reações não-específicas 

(baixa especificidade). É necessário que sua especificidade em relação ao antígeno 

testado seja avaliada antes de sua utilização. Os anticorpos monoclonais são obtidos a 

partir de células de mieloma múltiplo fundidas com células do baço de camundongos 

imunizados. Os anticorpos produzidos são idênticos e dirigidos contra o mesmo epítopo do 

antígeno. Esses anticorpos têm alta especificidade, porém, como apenas um anticorpo 

pode se ligar ao mesmo epítopo do antígeno, a sua sensibilidade é baixa. Misturas de 

anticorpos monoclonais contra diferentes epítopos do mesmo antígeno podem ser 

utilizadas para melhorar a sensibilidade (121). 
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O sistema de detecção imuno-histoquímico envolve a aplicação do anticorpo 

primário contra o antígeno de interesse em material adequadamente fixado, incluído em 

bloco de parafina, seccionado e posteriormente preparado. Como a maioria dos tecidos é 

incluída em blocos de parafina e as etapas da reação imuno-histoquímica ocorrem em 

soluções aquosas tamponadas, a parafina precisa ser removida previamente ao processo 

com auxílio de xilol e álcool (122). 

No método direto de detecção, o anticorpo primário é marcado com uma substância 

fluorescente. Não há necessidade de outros anticorpos e o resultado da reação é 

observado com microscópio de epifluorescência (121).  

No método indireto, o anticorpo primário não é marcado. Um anticorpo secundário 

dirigido contra imunoglobulina do animal no qual o anticorpo primário foi produzido (ex: 

anticorpo de cabra anti-imunoglobulina de coelho) é empregado. O anticorpo secundário é 

conjugado à peroxidase de rábano. A enzima peroxidase transforma um cromógeno 

solúvel, incolor e reduzido em um precipitado colorido e oxidado na presença de peróxido 

de hidrogênio. Esta reação é restrita ao sítio de ligação antígeno-anticorpo e produz 

resultado visível ao microscópio óptico, podendo ser marrom ou vermelho, dependendo do 

cromógeno utilizado, diaminobenzidina ou aminoetilcarbazol, respectivamente. A atividade 

da peroxidase endógena, normalmente encontrada nas hemácias e leucócitos presentes 

no tecido, deve ser bloqueada com peróxido de hidrogênio antes da adição do anticorpo 

primário (119, 121).  

No método indireto, duas modalidades podem ser utilizadas, peroxidase-

antiperoxidase e complexo streptavidina-biotina. Na modalidade peroxidase-anti-

peroxidase, são utilizados três reagentes principais: o anticorpo primário, o anticorpo 

secundário e um terceiro anticorpo contra e ligado à peroxidase. Como cada anticorpo 

possui dois sítios de ligação, esta técnica é bastante sensível devido à amplificação das 

ligações que ocorrem entre os anticorpos utilizados. Na modalidade do complexo 

streptavidina-biotina, o anticorpo secundário é conjugado à biotina. A streptavidina é uma 

glicoproteína que tem afinidade pela biotina superior à de anticorpos por antígenos. 

Complexos de moléculas de streptavidina, biotina e peroxidase, que, por sua vez, se ligam 

à biotina do anticorpo secundário e amplificam o resultado final (121). 
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Em toda técnica de imuno-histoquímica são utilizados controles positivos e 

negativos para averiguar a ocorrência de ligações não-específicas. O controle positivo é 

um espécime que possui reatividade conhecida para um determinado antígeno. O controle 

negativo é uma secção do mesmo espécime em estudo na qual o anticorpo primário foi 

omitido, mas todas as outras etapas foram as mesmas. Um terceiro tipo de controle é o 

controle interno, positivo e/ou negativo, isto é, células presentes no espécime testado que 

normalmente apresentam coloração positiva ou negativa para o antígeno testado (121). 

A sensibilidade de um sistema de detecção representa a menor quantidade de 

antígeno que o mesmo é capaz de detectar. Atualmente, as modalidades peroxidase-

antiperoxidase e complexo streptavidina-biotina são consideradas as mais sensíveis em 

virtude da amplificação do sinal resultante que ocorre nelas (119, 121). 

 

 

1.6.1 Imuno-histoquímica automatizada 
 
 

Imuno-histoquímica automatizada consiste na utilização de um equipamento capaz 

de realizar todas ou algumas das etapas do processo descrito acima. A máquina cora 

amostras de tecido previamente fixadas em lâminas de vidro (123). 

O equipamento, modelo Ventana BenchMarkR LT (Tucson, AZ, USA) ( Fig. 3)  

realiza o processo da imuno-histoquímica, permitindo a criação de protocolos flexíveis com 

ajustes no tempo de incubação e temperatura. A máquina é capaz de controlar a 

temperatura de cada lâmina individualmente, disposta em um carrossel giratório (123). 

Permite ao pesquisador a utilização de um anticorpo primário disponibilizado pelo 

fabricante ou de outra companhia, sendo perfeitamente adaptável. Durante o ciclo é 

possível a confecção de vinte lâminas, com protocolos diferentes ao mesmo tempo, 

poupando tempo e material. Esse objetivo também é alcançado à medida que a precisão 

do processo reduz a necessidade de se repetir o processamento de lâminas previamente 

coradas (123). 

Antes do início de um ciclo, são criados protocolos diferentes para cada lâmina, de 

acordo com as necessidades do pesquisador. O computador registra as informações e 
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imprime uma etiqueta com identificação em código de barras. Esse procedimento permite 

ao computador identificar cada lâmina durante o ciclo para tratamento adequado e 

individual de cada uma delas (123). 

As lâminas são processadas com vários reagentes que removem a parafina 

embebida, tratam o tecido para expor os alvos desejados, ligam se e detectam antígenos 

específicos ou seqüência de RNA e DNA, através de coloração especial ou fluorescência. 

As lâminas prontas são então analisadas por um patologista experiente (123). 

O equipamento elimina 80% do trabalho manual quando comparado ao método 

tradicional. O pesquisador pode optar por realizar todas as etapas do processo de forma 

automatizada ou agir manualmente em qualquer uma das etapas׃ aquecimento das 

lâminas, condicionamento celular, deparafinação e coloração (123). 

Após a finalização de cada ciclo efetuado pela máquina, o computador emite um 

relatório especificando os detalhes do protocolo utilizado, com as informações de cada 

etapa. Existindo qualquer erro antes do início do ciclo, o computador bloqueia o processo 

sinalizando o erro a ser corrigido (123). 

Estudos prévios já comprovaram a eficácia da imuno-histoquímica automatizada 

realizada pelo equipamento Ventana BenchMarkR (Tucson, AZ, USA). Bankfalvi e 

colaboradores realizaram um estudo visando comparar a expressão de HER2 (receptor 2 

do fator crescimento de epiderme humana) através de testes manuais e automatizados. 

Foram realizadas imuno-histoquímica e hibridização in situ em cem blocos de parafina 

contendo espécimes de câncer de mama. A concordância dos resultados entre a imuno-

histoquímica automatizada e manual foi de 97%. O estudo mostrou que, a eficácia da 

detecção automatizada de HER2 por meio de imuno-histoquímica e hibridização in situ 

demonstraram ser igual ou superior ao método manual (124, 125).  
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Figura 3: Ventana BenchMarkR LT 
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Do exposto até aqui, depreende-se que: 

• O uso da quimioterapia no retinoblastoma através da quimiorredução tem 

sido a principal opção terapêutica a fim de tentar evitar a enucleação e/ou a 

utilização da radioterapia de feixe externo convencional. 

• C-kit, receptor do fator de células tronco, desempenha importante papel na 

tumorogênese através da regulação de vários processos como a migração, 

adesão e proliferação celulares. 

• Estudos têm demonstrado que o C-kit, ativado pelo seu ligante, o fator 

células tronco, desempenhe, através dos mastócitos, importante papel na 

angiogênese do tecido tumoral, podendo estar relacionado assim, com uma 

maior agressividade tumoral.  

• A busca constante de novas opções terapêuticas na oncologia tem levado a 

pesquisa de moléculas alvo de novos quimioterápicos. 

• C-kit constitui um dos alvos terapêuticos do mesilato de imatinibe, composto 

já aprovado pelo FDA para uso na LMC e nos GIST e em estudo para 

diversas outras neoplasias. 
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-  

1.7 Objetivos 
 

1. Determinar os principais aspectos histopatológicos do retinoblastoma. 

 2. Avaliar a expressão imuno-histoquímica da proteína C-kit (CD117) no 

retinoblastoma. 

3. Correlacionar a presença da proteína C-kit com fatores prognósticos do 

retinoblastoma. 
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                                                  2- PACIENTES, MATERIAIS E MÉTODOS      
 

 
2.1 Seleção de casos 
 
 

Foram selecionados para este estudo, oitenta e quatro olhos com diagnóstico de 

retinoblastoma, enucleados entre 2000 e 2005, cujos espécimes se encontram arquivados 

no “The Henry C. Witelson Ophthalmic Pathology Laboratory and Registry”, Montreal, 

Canadá. Desses oitenta e quatro casos, cinco espécimes foram excluídas pela presença 

de excessiva necrose tumoral e dezesseis excluídas pela ausência de tecido 

correspondente ao nervo óptico, restando portanto sessenta e três casos para estudo. 

 

 

2.2 Processamento de tecidos 
 
 

Foram realizados cortes histológicos dos materiais fixados em solução tamponada 

de formaldeído a 10% e incluídos em blocos de parafina, sendo posteriormente 

submetidos a colorações padrões de hematoxilina e eosina (H&E, Fisher Scientific®, 

Canada) e ácido periódico com base de Schiff (PAS, Fisher Scientific®, Canada) (126). 

 

 

2.3-Classificação dos cortes histológicos 
 
 

A avaliação histopatológica classificou as amostras segundo o grau de 

diferenciação tumoral, tipo de crescimento tumoral, presença de coloração  basofílica, 

envolvimento de câmara anterior e cavidade vítrea, invasão de coroide, nervo óptico e 

invasão extraocular. 
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O grau de diferenciação foi classificado com base na quantidade de rosetas 

presentes, sendo considerado um tumor pouco diferenciado quando nenhuma roseta era 

observada; bem diferenciado, quando mais de 50% da área tumoral apresentava rosetas 

e, moderadamente diferenciado, quando as rosetas eram observadas em menos de 50% 

da área tumoral. 

O crescimento tumoral foi classsificado em endofítico, quando o tumor apresentava 

crescimento em direção à cavidade vítrea, exofítico quando o tumor crescia em direção ao 

espaço subretiniano e misto quando os dois padrões de crescimento eram observados 

(31, 33).  

A presença de coloração basofílica na parede vascular foi classificada como 

presente ou não, sendo importante na avaliação da presença de necrose tumoral. 

Os envolvimentos da câmara anterior e do vítreo também foram analisados, sendo 

considerados positivos, quando havia presença de células tumorais em segmento anterior 

ou presença de sementes vítreas. 

O grau de invasão de coróide foi classificado em dois grupos: o grupo I - ausência 

de invasão de coróide e o grupo II – invasão de coróide evidenciada pela presença de 

células tumorais ultrapassando a membrana de Bruch. 

O envolvimento do nervo óptico foi classificado em quatro grupos: grupo I -ausência 

de envolvimento de nervo óptico; grupo II-envolvimento de nervo óptico em nível de lâmina 

cribiforme; grupo III - envolvimento do parênquima de nervo óptico e grupo IV - invasão 

tumoral na linha de ressecção do nervo óptico. 

 

 

2.4 Imuno-histoquímica 
 
 

A avaliação imuno-histoquímica da proteína C-kit no retinoblastoma foi realizada de 

forma automatizada na máquina Ventana Benchmark® da Ventana Medical System Inc. 

Arizona, seguindo o protocolo e instruções preconizadas. O processamento total 

automatizado das lâminas identificadas com código de barras inclui seu aquecimento, 

deparafinação sem solvente e recuperação antigênica com CC1 (Tris/Borate/EDTA 
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solução pH 8,0). As lâminas foram incubadas com anticorpo policlonal de coelho anti-

humano C-kit (A4502-DakoCytomation) na diluição de 1:30 por 30 min. a 37°C, seguido da 

aplicação de anticorpo secundário biotinilado (8 min., 37°C), assim como o complexo 

enzimático conjugado avidina / estreptavidina (8 min., 37°C). Por fim, o anticorpo foi 

detectado pelo substrato cromogênico Fast Red e contra corados com hematoxilina. 

 Como controles positivos foram utilizadas amostras de melanoma de pele (Fig. 5F) 

e como controles negativos o anticorpo primário foi omitido (Fig. 5E) 

 

 

2.5-  Análise da expressão imuno-histoquímica da proteína C-kit 
 

 
Após a realização da técnica de imuno-histoquímica, as lâminas foram analisadas 

por meio de microscopia óptica e classificadas da seguinte forma: 

-negativa: quando nenhuma célula neoplásica demonstrou reação distinta e 

-positiva: quando qualquer número de células neoplásicas demonstrou reação distinta 

independente da intensidade da coloração. 

 Dois observadores classificaram as amostras em duas ocasiões diferentes. Eles 

não tinham conhecimento da avaliação anterior ou daquela realizada pelo outro 

observador. Os conflitos na avaliação foram resolvidos por acordo mútuo entre os 

observadores e a decisão final foi utilizada na análise estatística. 

 

 

2.6-Análise Estatística 

 
 

Foi realizada a correlação entre a presença do C-kit e os seguintes fatores 

prognósticos: idade, grau de diferenciação tumoral, invasão de coróide e invasão de nervo 

óptico. 

Para a realização desses cálculos foi utilizado o teste de correlação do programa de 

computador Med. Calc versão 9.2.0.2. que constitui programa estatístico especificamente 
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desenhado para ciências biomédicas que analisa o coeficiente de correlação e o grau de 

associação entre duas variáveis. Este programa analisa a adequação do tamanho da 

amostra e calcula o coeficiente de correlação Pearson com a determinação do valor de p. 

Os valores de p menor que 0.05 foram considerados estatisticamente significantes. 

 

 

2.7- Comite de Ética e Pesquisa 
 
 

O protocolo deste estudo foi aprovado pelos comitês de ética e pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo, Brasil (Anexo) e da Universidade McGill, Montreal, 

Canadá (McGill University Health Centre, Montreal, Canadá).  


