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                                                                                            3- RESULTADOS                                                                            
  

3.1 Características clinicopatológicas 

 
 

Como mencionado no capítulo anterior 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. 

Sessenta e três casos de retinoblastoma foram então estudados. Trinta e cinco 

(55,5%) pacientes eram do sexo masculino e vinte e oito (44,5%) eram do sexo feminino. 

Em oito (12,69%) casos, os dados referentes à idade do paciente por ocasião do 

diagnóstico não estavam disponíveis. Dos cinquenta e cinco casos restantes, a idade 

média foi de 28,4 meses (variando de três a oitenta e quatro meses), sendo quatorze 

(25,45%) pacientes com idade de até um ano e quarenta e um (74,54%) pacientes com 

idade superior a um ano. 

A análise histopatológica segundo o grau de diferenciação tumoral revelou trinta e 

oito (60,31%) espécimes pouco diferenciadas (ausência de rosetas), cinco (7.93%) bem 

diferenciadas (presença de rosetas em mais de 50% da área tumoral) e vinte (31,74%) 

moderadamente diferenciadas. O “staining” basofílico na parede vascular, indicativo da 

presença de necrose tumoral, foi observado em doze (19,04%) espécimes. 

Seis espécimes (9,52%) mostraram padrão de crescimento endofítico, duas 

(3.17%) crescimento exofítico e, cinquenta e cinco (87,30%) crescimento misto. Dez 

(6,3%) espécimes apresentaram presença de células tumorais em câmara anterior e 

cinquenta e um (80,95%) apresentaram acometimento do vítreo. 

Quanto ao acometimento de coroide, observamos que quarenta e quatro (69,84%) 

espécimes apresentaram invasão de coroide, enquanto dezenove (30,15%) não 

apresentaram invasão desta estrutura.  

Na análise do acometimento de nervo óptico, em trinta e quatro (53,96%) casos não 

houve invasão de nervo óptico, em treze (20,63%) houve acometimento ao nível da lâmina 
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cribiforme, em sete (11,11%) houve invasão do parênquima de nervo óptico e em nove 

(14,28%) casos foi observada invasão de células tumorais na linha de ressecção cirúrgica. 

Dos sessenta e três casos estudados, vinte e três (36,50%) apresentaram invasão 

concomitante tanto de coroide quanto de nervo óptico e treze (20,63%) não apresentaram 

invasão de nenhuma das duas estruturas.  

Apenas dois (3,17%) espécimes apresentaram invasão tumoral extraocular. 
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Quadro 5: Características clínico-patológicas dos pacientes com 

retinoblastoma 

 
 

Caso 

 

Sexo 

 

Idade  
(meses) 

 

Diferencia 
ção  

 

Coloração  

Basofílica 

Céls 

em 
CA 

Céls no 

Vítreo 
 

 

Invasão 
de 

coróide 

I 

Invasão de 
nervo óptico 

 

Invasão extra 
ocular   

 

1 M 12 PD Sim Não Sim Não I Não 
2 M 24 PD Sim Não Sim Sim II Não 
3 F N/A MD Sim Não Sim Não I Não 
4 M 24 PD Não Não Não Não I Não 
5 F 84 PD Não Não Não Sim I Não 
6 M 48 PD Sim Não Sim Sim II Não 
7 M 19 PD Sim Não Sim Não I Não 
8 F 30 MD Não Não Não Sim I Não 
9 M 36 PD Não Não Sim Sim IV Sim 

10 M 12 MD Não Não Sim Não I Não 
11 M 36 PD Não Não Sim Não IV Não 
12 F 6 WD Não Não Sim Sim I Não 
13 M 36 MD Não Não Não Sim II Não 
14 M 36 PD Não Sim Sim Sim III Não 
15 M 36 MD Não Sim Sim Não III Não 
16 M 24 PD Não Não Sim Não I Não 
17 M 36 PD Não Não Sim Sim II Não 
18 F 6 PD Não Não Sim Sim I Não 
19 F 43 PD Não Não Sim Sim III Não 
20 M 72 PD Sim Não Sim Sim IV Não 
21 F 7 MD Não Não Sim Sim II Não 
22 M 72 PD Sim Não Sim Sim I Não 
23 F 36 PD Não Sim Sim Sim IV Não 
24 M 24 PD Não Não Não Não I Não 
25 M 48 PD Não Sim Sim Sim I Não 
26 M 14 MD Não Não Sim Não I Não 
27 M 36 PD Não Não Não Sim IV Não 
28 M N/A PD Sim Não Sim Sim IV Sim 

29 M 21 MD Não Não Sim Não I Não 
30 M 18 PD Sim Não Sim Sim IV Não 
31 M 3 MD Não Não Sim Não I Não 
32 M 3 MD Não Não Sim Sim II Não 
33 F 24 PD Não Não Sim Sim I Não 
34 F 24 MD Não Não Sim Não II Não 
35 F 12 MD Não Não Sim Sim I Não 
36 M 42 PD Sim Não Não Sim I Não 
37 F N/A PD Não Não Sim Sim I Não 
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Caso 

 

Sexo 

 

Idade 
(meses) 

 

Diferencia 
ção 

 

Coloração  
basofilica 

Céls 

em  
CA 

Céls 

no 
vitreo 

 

Invasão 
de 

coroide 

 

Invasão de 
nervo 

optico 

 

Invasão  
extra 

ocular 

38 F 16 PD Não Não Sim Não II Não 
39 M N/A MD Não Não Sim Sim II Não 

40 M 23 PD Não Não Sim Sim I Não 
41 F 23 PD Não Não Sim Sim I Não 
42 M 10 WD Não Não Não Sim II Não 
43 F 60 MD Não Não Não Sim I Não 
44 M 24 PD Não Não Sim Sim III Não 
45 F 28 WD Não Não Sim Sim I Não 
46 F 21 PD Não Sim Sim Sim I Não 
47 M 38 PD Não Sim Sim Sim IV Não 
48 M 14 MD Não Não Sim Não I Não 
49 M 7 MD Não Não Sim Sim I Não 
50 M 6 MD Não Não Não Sim I Não 
51 F N/A PD Não Sim Sim Sim IV Não 
52 F N/A WD Não Não  Sim Sim I Não 
53 F 46 PD Não Não Não Sim I Não 
54 F 48 MD Sim Não Sim Sim II Não 
55 F 27 MD Não Não Sim Sim I Não 
56 F 10 PD Não Não Sim Sim II Não 
57 M 60 MD Sim Sim Sim Sim III Não 
58 F 6 WD Não Não Não Não I Não 
59 F N/A PD Não Não Sim Não II Não 
60 F 60 PD Não Sim Sim Sim I Não 
61 M 8 PD Não Sim Sim Sim III Não 
62 F N/A PD Não Não Sim Não III Não 
63 F 24 PD Não Não Sim Não I Não 
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3.2 Expressão do C-kit no retinoblastoma e sua relação com fatores prognósticos 

 
 
A expressão do C-kit foi observada em trinta e três (52,38%) dos sessenta e três 

pacientes estudados (Fig 5A, 5B). Os trinta (47,6%) pacientes restantes não foram 

positivos para C-kit (Fig 5C). 

Foi realizada a correlação entre a presença do C-kit com os seguintes fatores 

prognósticos: idade do paciente na ocasião do diagnóstico, grau de diferenciação tumoral, 

invasão de coróide e invasão de nervo óptico. 

Para realização da correlação do C-kit com a idade do paciente, dividimos os 

pacientes em dois grupos: o grupo I, formado por pacientes com idade de até um ano; e o 

grupo II, formado por pacientes com idade maior do que um ano. Dos quatorze espécimes 

oriundos de pacientes com idade de até um ano, seis (42,80%) foram positivos para C-kit 

e oito (57,14%) foram negativos para o marcador. Dos quarenta e um espécimes 

provenientes de pacientes com idade superior a um ano, vinte e um (51,21%) foram 

positivas para C-kit e vinte (48,78%) tiveram resultado negativo. O coeficiente de 

correlação r foi de 0.0729 com 95% de intervalo de confiança de -0.1962 a 0.3318. O valor 

de P obtido foi de 0.5970. Não houve correlação estatisticamente significante entre a idade 

dos pacientes ao diagnóstico e a presença de C-kit.  

Quanto ao grau de diferenciação tumoral, correlacionamos a expressão do C-kit 

com dois grupos distintos. O grupo I foi constituído pelos espécimes que apresentavam 

algum grau de diferenciação, ou seja, aqueles moderadamente diferenciados e os bem 

diferenciados, enquanto o grupo II foi constituído pelos espécimes pouco diferenciados. 

Dos vinte e cinco espécimes do grupo I, quatorze (56%) foram positivos para C-kit e onze 

(44%) foram negativos para o marcador. Das trinta e oito espécimes do grupo II, dezenove 

(50%) foram positivas para C-kit e dezenove (50%) negativas. O coeficiente de correlação 

r foi de 0.0588 com 95% de intervalo de confiança de –0,1918 a 0,3021. O valor de P 

obtido foi de 0,6473. Não houve correlação estatisticamente significante entre o grau de 

diferenciação tumoral e a presença de C-kit.  

Na correlação do C-kit com a presença de invasão de coroide, observamos que, 

dos quarenta e quatro casos onde foi observada a invasão de coróide, vinte e seis 
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(59,09%) foram positivos para C-kit e dezoito (40,9%) não expressaram o C-kit. O 

coeficiente de correlação r foi de 0,2045 com 95% de intervalo de confiança de –0,0456 a 

0,4304. O valor de P obtido foi de 0,1080. Não houve correlação estatisticamente 

significante entre a presença de invasão de coroide e a presença de C-kit.  

Para avaliar a correlação do C-kit com a invasão de nervo óptico, agrupamos todos 

os espécimes que apresentavam algum grau de acometimento do nervo óptico em apenas 

um grupo (grupos II, III e IV da análise histopatológica). O segundo grupo foi constituído, 

apenas, por aqueles espécimes onde o nervo óptico estava completamente livre da 

invasão tumoral. Dos vinte e nove espécimes que apresentaram invasão de nervo óptico, 

vinte (68,96%) foram positivos para C-kit ( Fig. 5D), enquanto nove (31,03%) dos 

espécimes não expressaram o C-kit. O coeficiente de correlação r foi de 0,3067 com 95% 

de intervalo de confiança de 0,0638 a 0,5153. O valor de P obtido foi de 0,0145. Foi 

observada uma correlação estatisticamente significante entre a presença de invasão de 

nervo óptico e a presença de C-kit.  

De todas as correlações realizadas, a expressão do C-kit foi estatisticamente 

significante apenas quando relacionada com a presença de invasão de células tumorais 

no nervo óptico. 
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Figura 4: Representação gráfica dos fatores prognósticos e a expressão imuno-

histoquímica do C-kit 



 57 

 

 

TABELA 1: CORRELAÇÃO DA EXPRESSÃO DO C-KIT COM A IDADE 
DOS PACIENTES PORTADORES DE RETINOBLASTOMA POR 
OCASIÃO DO DIAGNÓSTICO (P=0,5970) 

 

 

 

 
 
TABELA 2: CORRELAÇÃO DA EXPRESSÃO DO C-KIT COM O GRAU DE 
DIFERENCIAÇÃO TUMORAL (P=0,6473) 

 

Diferenciação tumoral   

MD+WD PD Total 

 Positivo 14 19 33 

C-kit     

 Negativo 11 19 30 

 25 38 63 

 

Idade do paciente   

Até 1 ano > que 1 ano Total 

 Positivo 6 21 27 

C-kit     

    Negativo 8 20 28 

 14 41 55 
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TABELA 3: CORRELAÇÃO DA EXPRESSÃO DO C-KIT COM A PRESENÇA DE 
INVASÃO TUMORAL NA COROIDE (P=0,1080) 
 

Invasão de coroide   

Presente Ausente Total 

 Positivo 26 7 33 

C-kit     

 Negativo 18 12 30 

 44 19 63 

 
 
 

Tabela 4: CORRELAÇÃO DA EXPRESSÃO DO C-KIT COM A PRESENÇA DE 
INVASÃO TUMORAL NO NERVO OPTICO (P=0,0145) 
 

Invasão de nervo óptico   

Presente Ausente Total 

 Positivo 20 13 33 

C-kit     

 Negativo 9 21 30 

 29 34 63 
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Figura 5: A) Aspecto microscópico do retinoblastoma (X100) com seu padrão de 

crescimento em manguito, mostrando  imuno-histoquímica positiva para C-kit  e em 

maior aumento (X400); (B) mostrando suas rosetas com imuno-histoquímica positiva 

para C-kit; C) Aspecto microscópico do retinoblastoma (X400) mostrando corte com 

imuno- histoquímica negativa para C-kit; D) Corte mostrando invasão de nervo óptico 

com imuno-histoquímica positiva para C-kit; E) Aspecto microscópico de pele usado 

como controle negativo e positivo (F) da imuno-histoquímica do C-kit. 
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                                                                                                4-DISCUSSÃO 
 
 

A distribuição geral por sexo da amostra de pacientes estudada foi a esperada. É 

consenso na literatura mundial que o retinoblastoma é um tumor que não apresenta 

qualquer predileção por sexo ou raça (1, 33, 50, 127). Nesta amostra, foram encontrados 

55,5% dos pacientes do sexo masculino e 44,5% do sexo feminino, não apresentando, 

portanto, qualquer predileção por sexo.  

Segundo a idade do paciente em que o diagnóstico foi feito, nosso resultado é 

semelhante àquele observado na literatura, onde é descrito que o diagnóstico do 

retinoblastoma é geralmente feito antes dos três anos de idade (45, 50, 52). Acredita-se 

que em países em desenvolvimento ocorra um certo atraso no diagnóstico, se comparado 

aos países desenvolvidos onde a média de idade ao diagnóstico é de dezoito meses. Em 

nosso trabalho, observamos uma idade média de 28,4 meses. Rodrigues et al. publicaram, 

em 2004, uma revisão de quase dez anos de crianças portadoras de retinoblastoma no 

Hospital do Câncer, em São Paulo. A idade média encontrada por ocasião do diagnóstico 

foi de vinte e cinco meses (45). Sabe-se que o atraso no diagnóstico do retinoblastoma, 

com o consequente atraso no seu tratamento, constitui um importante fator de risco para 

desenvolvimento de doença metastática. Kopelman et al observaram que o risco de 

metástase e morte era 2,5 vezes maior naqueles pacientes em que o diagnóstico era feito 

com atraso (74). Messmer quantificou o atraso no diagnóstico de cento e vinte dias ou 

mais como sendo estatisticamente significante no desenvolvimento de metástase (128). 

Os espécimes utilizados no nosso estudo fazem parte do arquivo do Laboratório de 

Patologia Ocular Henry C. Witelson, Canadá. Este laboratório recebe espécimes 

provenientes de diversas partes do mundo, não sendo a nossa amostra reflexo da 

população canadense. Existe uma grande diferença entre o número de olhos enucleados 

por retinoblastoma em países desenvolvidos, e em países em desenvolvimento onde, sem 

dúvida, o número de enucleações é maior. Os olhos enucleados foram a sua maioria 

proveniente da America do Sul. Talvez por isso, a nossa média de idade ao diagnóstico da 

doença não tenha sido mais baixa. 
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Quando analisamos espécimes de retinoblastoma de olhos enucleados, devemos 

lembrar que são olhos onde nenhuma outra forma de tratamento que viabilizasse a 

manutenção do globo ocular foi possível. Ou seja, é natural que sejam observados 

tumores em estágio mais avançado de doença. 

Na nossa amostra não foi diferente. Na análise histopatológica dos olhos estudados 

observamos que 80,95% dos casos já apresentavam acometimento de cavidade vítrea, 

com a presença de sementes tumorais, e 6,3% dos espécimes apresentavam presença de 

células tumorais em câmara anterior.  Como mencionado no capítulo 2. Pacientes, 

Material e Métodos, algumas características histopatológicas dos retinoblastomas 

estudados, embora não sendo fatores prognósticos consagrados serão também discutidos 

e comparados com outras séries publicadas na literatura. 

Quanto ao padrão de crescimento tumoral, nossos resultados estão de acordo com 

a literatura onde é descrito como mais comum, o padrão de crescimento misto, ou seja, a 

combinação do padrão de crescimento endofítico com o exofítico (52). A maioria dos 

espécimes por nós estudada, 87,30%, apresentava padrão de crescimento tumoral misto. 

O padrão de crescimento exclusivamente endofítico foi observado em 9,52% dos casos 

enquanto 3.17% apresentaram padrão de crescimento exofítico. Nenhum espécime 

apresentou padrão de crescimento difuso do retinoblastoma. 

A caracterização histopatológica da presença de sementes tumorais seja de 

câmara anterior, ou vítrea e do padrão de crescimento tumoral ainda não tem valor 

prognóstico comprovado. São achados que podem ser facilmente identificados 

previamente pela oftalmoscopia direta e indireta. Muitas vezes, porém, é difícil distinguir 

entre uma semente vítrea que invadiu a retina, e um tumor multifocal característico de 

pacientes carreadores de mutação germinativa. A avaliação histopatológica tem, aí, seu 

lugar. Acredita-se ainda que a presença de um tumor com padrão exofítico de crescimento 

possa apresentar um maior risco de metástase, pelo acometimento mais precoce da 

coroide, considerado por muitos importante fator de risco para doença extraocular e 

metastática (52, 129). 

Observamos presença de coloração basofílica na parede vascular, em 19,04% dos 

espécimes. Tal achado é indicativo da presença de necrose tumoral. Souza Filho et al, na 

análise de uma série de vinte e oito olhos enucleados por retinoblastoma no Departamento 
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de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo, observou a presença de necrose 

tumoral em 89,2% dos casos (50). Essa discrepância com os nossos resultados 

provavelmente seja devido ao fato de que na nossa série apenas os casos que 

apresentavam coloração basofílica na parede vascular foram considerados. Além disso, 

todos os casos com presença de extensa necrose tumoral foram excluídos previamente do 

estudo. Recentemente, em 2006, Chong et al observaram que a presença de extensa 

necrose tumoral, definida pela presença de necrose em mais de 95% das células tumorais 

e tecidos intraoculares adjacentes, possuía uma associação estatisticamente significante 

com a presença de fatores de risco já estabelecidos para desenvolvimento de doença 

extraocular e metastática como invasão maciça de coroide e invasão de nervo óptico 

(130). A coloração basofílica é indicativa da presença de necrose tumoral, não sendo, no 

entanto, um indicador quantitativo dessa presença. Novos estudos podem ser realizados a 

fim de tentar associar a presença de coloração basofílica com fatores prognósticos. 

 A análise citológica do retinoblastoma, como tipo celular e grau de diferenciação, 

ao contrário do que acontece em outros tumores oculares, como o melanoma de coroide, 

não é definida por si só como fator de risco para doença metastática (73, 127). Sabe-se, 

entretanto, que tumores pouco diferenciados são mais susceptíveis a radiação. Essa 

informação só é útil após a enucleação, quando o paciente apresenta tumor residual no 

nervo óptico ou órbita; ou, algum local de metástase, sendo candidato à terapia 

complementar com radioterapia de feixe externo (52). Na nossa amostra, observamos que 

60,31% dos espécimes estudados eram pouco diferenciados, 31,74% moderadamente 

diferenciados e apenas 7.93% bem diferenciados. Souza Filho et al. e Khelfaoui et al 

observaram em suas séries presença de tumores bem diferenciados em 53,6% e 42% dos 

casos respectivamente (50, 73). Contudo, a fim de melhor compararmos esses resultados 

devemos considerar que o critério utilizado para a classificação tumoral foi diferente. 

Consideramos bem diferenciado todo o tumor que apresentava rosetas em mais de 50% 

da área tumoral, enquanto Souza Filho et al e Khelfaoui et al. consideraram bem 

diferenciados os tumores com rosetas em mais de 80% da área tumoral.  

A invasão de coroide tem sido considerada um importante fator prognóstico, uma 

vez que ela permite o acesso de células tumorais à esclera, ganhando acesso aos canais 

vasculares e linfáticos fora do olho, invadindo assim a órbita (73). A invasão de órbita, por 
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sua vez, é considerada importante fator de risco de desenvolvimento de metástase e 

constitui indicação de tratamento sistêmico (52, 74). Muitos autores, no entanto, não 

consideram que invasão de coróide seja por si só, um fator de risco estatisticamente 

significativo para a ocorrência de metástase (74, 131), sendo a invasão da coroide, 

apenas, um passo para invasão de estruturas que constituam fator de risco significante. 

Outros autores, já consideram a invasão de coroide como um fator prognóstico 

independente para o desenvolvimento de metástase, com taxa de mortalidade variando de 

11% a 81% (128, 129, 132). Na nossa amostra, 69,84% dos espécimes apresentou 

invasão de coróide, resultado semelhante ao encontrado por Souza Filho et al, em 2005, 

com invasão de coroide presente em 64,2% dos casos (50) e pouco maior que o resultado 

de Khelfaoui et al com 42% de acometimento de coroide (73). Já Uusilato et al. 

observaram apenas 33.3% de invasão de coroide na análise histopatológica de uma série 

de cento e vinte e nove pacientes com retinoblastoma unilateral (129). Provavelmente, os 

casos de Uusilato et al, por serem unilaterais, tenham sido enucleados mais precocemente 

do que os de nossa série e aqueles estudados por Souza Filho et al., que eram espécimes 

provenientes de pacientes com tumores unilaterais e bilaterais. Apenas 3,17% dos nossos 

casos apresentaram invasão tumoral extraocular. 

É consenso na literatura mundial que o acometimento de nervo óptico constitui o 

mais importante fator de risco histopatológico para o desenvolvimento de metástase (73, 

74, 82, 127). A via de disseminação mais comum do retinoblastoma para o sistema 

nervoso central é através do nervo óptico, e sua invasão tumoral assim como das 

leptomeninges leva ao acometimento da superfície basilar do cérebro. O tumor pode, 

também, disseminar-se posteriormente através do nervo em direção ao quiasma óptico ou 

ganhar acesso ao espaço subaracnoideo. Quando a extensão tumoral no nervo óptico é 

maior que 10mm, o tumor em geral, não se espalha somente através do espaço 

subaracnoideo, mas pode, também, envolver os tecidos moles orbitários perimeníngeos 

(52). 

O grau de acometimento de nervo óptico é fator importante na determinação do 

risco de metástase (82, 127). Embora muitos estudos utilizem a classificação de Khelfaoui 

et al. (73), optamos por modificá-la um pouco. Foi considerado acometimento de nervo 

óptico apenas quando as células tumorais acometiam ou ultrapassavam a lâmina 
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cribiforme. A frequência de invasão do nervo óptico em olhos enucleados por 

retinoblastoma varia de acordo com a literatura de 25% a 63,6% (50). Na nossa série, foi 

observado algum grau de invasão de nervo óptico em 46,03% dos espécimes, resultado 

maior do que aqueles observados em outras séries como a de Souza Filho et al; Shields et 

al; e Magramm et al. e Khelfaoui et al. onde o acometimento de nervo óptico foi observado 

em 28,5%, 29%, 29.5% e 45% dos espécimes, respectivamente (50, 73, 81, 82). É 

importante notar que nestas quatro séries a presença de células tumorais antes da lâmina 

cribiforme também foi considerada acometimento de nervo óptico, aumentando ainda mais 

a diferença entre esses resultados e o nosso. Nossos espécimes refletem, portanto, casos 

mais avançados da doença. 

 A invasão do nervo óptico até o plano de secção cirúrgica é considerada como o 

principal fator de risco para disseminação sistêmica, variando a mortalidade desses 

pacientes entre 50%-81% (50, 82, 129). Na nossa série, observamos que em 14,28% dos 

casos foi observada invasão de células tumorais na linha de ressecção cirúrgica, enquanto 

na série de Souza Filho et al, apenas 3,5% apresentavam margem cirúrgica comprometida 

(50). Shields et al. em uma série de duzentos e oitenta e nove casos observaram o 

acometimento da margem cirúrgica em apenas 1% dos casos (82). Essa diferença 

significativa no número de casos com acometimento da margem cirúrgica, entre os nossos 

e aqueles descritos na literatura, nos faz pensar em duas hipóteses: em nosso estudo, os 

casos realmente apresentavam um estágio mais avançado de doença e, portanto, uma 

maior invasão de nervo óptico; ou, a presença de um coto de nervo óptico com extensão 

insuficiente para detectar a margem livre. 

A invasão tumoral posterior à lâmina cribiforme, mesmo com a margem cirúrgica 

livre, foi considerada por Khefaoui et al. também fator de risco para disseminação da 

doença, tendo observado a presença de doença extraocular em 32% dos casos (73).  

Segundo Uusitalo et al., a taxa de mortalidade nesses pacientes varia em torno de 13% e 

69% (129). No nosso estudo, observamos envolvimento pós laminar no parênquima do 

nervo, sem envolvimento da margem cirúrgica em 11,11% dos casos; e envolvimento no 

nível da lâmina cribiforme sem ultrapassá-la, em 20,63% comparado a 6% e 7%, 

respectivamente, da série estudada por Shields et al (82). A maioria dos autores não 

observa importante relação com presença de células tumorais ao nível da lâmina 
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cribiforme (sem ultrapassá-la) com a disseminação de doença (82). Não há significativo 

aumento na taxa de mortalidade na maioria dos estudos publicados até hoje (129). 

A invasão simultânea de coroide e nervo óptico aumenta o risco de 

desenvolvimento de metástase (50, 52, 82, 129), tendo sido observada na nossa amostra 

em 36,50% dos casos.  

Se examinarmos em conjunto todos os dados histopatológicos da amostra 

estudada, notaremos que, sem dúvida, estamos estudando uma amostra com 

retinoblastomas de comportamento mais agressivo.  

Uma vez realizada a análise histopatológica da nossa amostra, fez-se a análise 

imuno-histoquímica para avaliação da presença do receptor tirosinaquinase C-kit. A 

escolha do anticorpo foi baseada em estudos prévios publicados na literatura mundial, que 

revelaram que o anticorpo A4502 (DakoCytomation) apresentava uma maior sensibilidade 

e especificidade, com menor coloração de fundo das células estromais, se comparado a 

outros anticorpos testados como: Novocastra NCL-CD117; NeoMarkes MS-271; MBL 

código No. 566; Santa Cruz sc-1494; Santa Cruz sc-13508 e Santa Cruz sc-168  (104).   

A expressão do C-kit foi observada em 52,38% da nossa amostra. Apenas um 

estudo foi encontrado na literatura avaliando a expressão do C-kit no retinoblastoma. Bosh 

et al., em 2005, utilizando os tecidos no formato de “microarray”, observaram que o 

receptor estava presente em 19% dos setenta e três casos de espécimes de 

retinoblastoma estudados. Entre os casos positivos para C-kit, os autores selecionaram os 

três que apresentavam expressão imuno-histoquímica de maior intensidade e 

investigaram a presença de mutações no receptor C-kit. Nenhuma mutação foi 

encontrada. Embora tenham utilizado o mesmo anticorpo por nós utilizado, a diluição 

utilizada por Bosh et al. foi de 1:300, enquanto em nossa série utilizamos a diluição de 

1:30. Tal diferença pode explicar em parte a discordância dos nossos resultados. Outra 

explicação pode ser o fato de outros autores terem utilizado os tecidos no formato de 

“microarray” onde apenas uma pequena fração (0.6mm de diâmetro) de cada espécime é 

utilizada, se comparado a uma lâmina padrão. É possível que uma área particular do 

tumor incluída no array seja negativa para o C-kit, enquanto outras áreas poderiam ser 

positivas. No nosso estudo não foi realizada a pesquisa de mutações para o receptor, uma 

vez que a importância dessas mutações ainda está sob discussão, não sendo, portanto, 
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um dos nossos objetivos no momento. Uma das hipóteses é a de que a resposta à 

Imatinib seria melhor em tumores que apresentassem mutações no C-kit (13). Optamos 

por deixar esta investigação para uma segunda etapa do nosso projeto. 

O outro tumor intraocular já investigado para C-kit foi o melanoma uveal. Na série 

publicada por Pereira et al., em 2005 a expressão do C-kit foi observada em 78.2% dos 

cinquenta e cinco espécimes de melanoma uveal primário estudados (21). 

Outros estudos buscando investigar a expressão do C-kit nos mais diversos 

tumores humanos foram realizados. No entanto, a utilização de diferentes protocolos de 

imuno-histoquímica, diferentes anticorpos e critérios de avaliação reduzem a possibilidade 

de comparação desses estudos. 

Em 2004, Went et col. estudaram a expressão do C-kit em mais de 3000 tumores 

de mais de 120 tipos, benignos ou malignos, utilizando a imuno-histoquímica. Foi utilizada 

exatamente a mesma técnica, em todos os espécimes estudados para aumentar a 

possibilidade de comparação dos resultados. A positividade do C-kit foi observada em 

100% dos casos de GIST; 84% dos seminomas; 65% dos carcinomas adenoide cístico de 

glândula salivar, 35% dos melanomas malignos, 23% dos carcinomas foliculares de 

tireoide e 17% dos carcinomas de grandes células de pulmão. Nenhum espécime de 

retinoblastoma foi incluído nesse estudo. No nosso estudo a expressão do C-kit foi 

observada em 52.38% dentre os tumores estudados, o que incluiria o retinoblastoma como 

o quarto tumor mais comum a expressar o C-kit. Todavia, apesar da utilização do mesmo 

anticorpo, Went et al. utilizaram um processo não automatizado de imuno-histoquímica; 

tecidos no formato de “microarray”, e uma diluição do anticorpo de 1:300, tornando difícil a 

comparação com os nossos resultados. 

Em 2002, Smithey et al. publicaram uma série de cento e cinquenta e um tumores 

primários sólidos pediátricos estudados com imuno-histoquímica para C-kit. Utilizaram a 

mesma técnica automatizada de imuno-histoquímica com a máquina Ventana e o mesmo 

anticorpo por nós utilizado, porém numa diluição pouco maior, de 1:50. Entre os dez tipos 

de tumores estudados, sete apresentaram positividade maior que 50% para C-kit, sendo 

eles: o sarcoma sinovial (100%), rabdomiosarcoma sinovial (100%), osteosarcoma (83%), 

rabdomiossarcoma embrionário (77%), tumor de Ewing (71%), neuroblastoma (55%), 

tumor de Wilm (52%). Devemos, ainda, lembrar que assim como o retinoblastoma, o tumor 
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de Ewing, o neuroblastoma e o tumor de Wilm são considerados tumores de crescimento 

rápido e conhecidos como tumores de células azuis. Em nenhum dos tumores onde o C-kit 

foi positivo houve correlação significativa entre a positividade do C-kit e fatores 

prognósticos do tumor. Em apenas três tipos tumorais a expressão do C-kit foi ausente, 

sendo eles o tumor de células desmoplásticas, sarcoma alveolar de partes moles e o 

rabdomiosarcoma alveolar. Entretanto, nenhum espécime de retinoblastoma foi incluído 

neste estudo. Nosso resultado, tendo em vista a similaridade nos materiais e métodos 

utilizados, permite incluir o retinoblastoma como sétimo tumor pediátrico mais frequente a 

expressar o C-kit. Tendo em vista a alta expressão do C-kit nos tumores da infância, o 

mesilato de imatinibe droga inibidora específica dos receptores tirosina-quinases, entre 

eles o C-kit, torna-se uma importante possibilidade terapêutica dentre os tumores 

estudados. 

Um dos objetivos do nosso trabalho foi exatamente buscar alguma relação da 

expressão do C-kit com fatores prognósticos no retinoblastoma. Foram avaliados os 

seguintes fatores: idade do paciente ao diagnóstico, invasão de coroide, invasão de nervo 

óptico e grau de diferenciação tumoral. 

Dentre todos os fatores estudados, apenas a invasão de nervo óptico apresentou 

correlação estatisticamente significante com a expressão do C-kit (P< 0.05). Os outros 

fatores prognósticos não obtiveram correlação estatisticamente significante com a 

expressão do C-kit (P>0.05).  

Sabe-se que a invasão de nervo óptico constitui a principal via de disseminação de 

doença para o sistema nervoso central, e constitui o principal fator prognóstico para 

doença extraocular e metástase. De acordo com os nossos resultados, o retinoblastoma 

expressa o C-kit em mais de 50% dos casos, e dentre aqueles que expressam o C-kit, são 

os tumores com comportamento mais agressivo, aqueles com invasão de nervo óptico que 

mais expressaram o C-kit. 

É consenso que os tumores mais agressivos possuem um maior potencial 

angiogênico, ou seja, eles são capazes de produzir novos vasos sanguíneos a partir de 

um leito capilar preexistente para manutenção do aporte de oxigênio e nutrientes para as 

células. A angiogênese pode ser observada em tumores primários, mas constitui 

importante fator responsável pela capacidade metastática do tumor.  
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Marback et al., em 2003, e Rössler et al, em 2004, observaram que uma maior 

capacidade angiogênica no retinoblastoma era observada em tumores que apresentavam 

comportamento mais agressivo, evidenciado pela invasão de nervo óptico, coroide, órbita 

ou doença metastática (72, 76). Um importante mecanismo molecular que leva a 

angiogênese no retinoblastoma, assim como em outros tumores é a expressão do VEGF 

(77). 

 O fator de células tronco (SCF), ligante do receptor C-kit, está envolvido na 

regulação da angiogênese em diversas neoplasias (115). Muitas células tumorais 

apresentam uma maior produção de SCF, que por sua vez estimula a migração, 

proliferação e degranulação dos mastócitos. Os mastócitos se acumulam nos tumores 

sólidos e podem liberar uma série de fatores angiogênicos, inclusive o VEGF, podendo 

assim modular a atividade angiogênica dos tumores. Sabe-se, ainda, que sob a influência 

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

regulação positiva desses fatores (113). A ativação do C-kit pelo SCF desempenha, 

portanto, importante papel na expressão do VEGF. Acredita-se então que o SCF também 

esteja envolvido na mobilização de células endoteliais progenitoras necessárias para a 

angiogênese (114). 

A informação de todos esses mecanismos, explica uma maior expressão do C-kit 

naqueles retinoblastomas que invadiram o nervo óptico. Provavelmente, a situação de 

hipóxia presente nessas circunstâncias promove uma regulação positiva no receptor que, 

por sua vez, ativado pelo seu ligante, tem papel crucial na angiogênese tumoral, 

contribuindo assim para seu potencial metastático. 

A inibição da ativação do C-kit com a utilização de uma droga como  o mesilato de 

imatinibe teria importante papel no tratamento e regressão de tumores em estágios mais 

avançados, contribuindo com um efeito antiangiogênico. Retinoblastomas com um 

comportamento mais agressivo, apresentando invasão de nervo óptico, seriam os 

principais alvos dessa nova opção terapêutica. 

A detecção do C-kit em 52,38% dos retinoblastomas estudados constitui o primeiro 

passo na investigação do uso do mesilato de imatinibe nesta neoplasia. Apenas um 

estudo foi encontrado na literatura mundial sobre a expressão do C-kit em espécimes de 

retinoblastoma, sendo o nosso estudo o primeiro a correlacionar a expressão do C-kit com 



 69 

fatores prognósticos no retinoblastoma. Observamos, pela primeira vez, uma correlação 

estatisticamente significante da expressão do C-kit com o principal fator prognóstico de 

doença metastática no retinoblastoma, a invasão de nervo óptico. 
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  5-CONCLUSÕES 
 
 

1. Quanto às características histopatológicas, a maioria dos retinoblastomas 

estudados foi pouco diferenciada, apresentou crescimento misto, acometimento de 

cavidade vítrea e invasão de coroide e/ou nervo óptico. 

 2. O retinoblastoma expressa a proteína C-kit em pelo menos metade dos casos 

estudados. 

3. Existe uma correlação positiva entre a expressão do C-kit e a invasão de nervo 

óptico. 
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  6. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

 
É sabido que o mesilato de imatininbe inibe especificamente os receptores tirosina-

quinases C-kit, PDGFR- α, PDGRF-β e o Bcr-Abl. Estudos visando à expressão dos outros 

receptores no retinoblastoma serão úteis a fim de avaliar os possíveis mecanismos de 

ação do mesilato de imatinibe. 

Estudos “in vitro” estão sendo realizados por nosso grupo a fim de avaliar a 

resposta na proliferação e invasão de linhagens celulares de retinoblastoma tratadas com 

mesilato de imatinibe. 
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     7. ANEXOS 
ANEXO 1: 
Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/EPM 
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 ANEXO 2: Carta de aprovação do Departamento de Oftalmologia da McGill 
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ANEXO 3: Artigo da tese publicado no BJO 
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