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RESUMO 

 O rabdomiossarcoma (RMS) é um tumor raro, apresenta uma incidência de 10-15% 

dos tumores sólidos pediátricos e 6% de todas as malignidades em crianças. O RMS divide-

se em dois principais subtipos, o rabdomiossarcoma alveolar (RMSa) e o embrionário 

(RMSe), que apresentam manifestações clínicas e biológicas distintas. O RMSa está 

associado com mau prognóstico, enquanto o RMSe geralmente está associado com um 

melhor prognóstico. Citogeneticamente, o RMSa apresenta em cerca de 80% dos casos 

translocações cromossômicas envolvendo o gene FOXO1, sendo a t(2;13)(q35;q14) em 

60% dos pacientes e a t(1;13)(p36;q14) em 20% dos casos. Essas translocações resultam 

no aumento de expressão dos genes quiméricos PAX3-FOXO1 e PAX7-FOXO1, 

respectivamente. Devido à importância da presença do biomarcador FOXO1 para o 

diagnóstico e tratamento de crianças com RMSa e sabendo que no INCA não existem 

estudos com abordagens citogenéticas e moleculares neste tumor pediátrico, pretendemos 

iniciar um estudo em RMSa, visando a caracterização da frequência de alterações cito-

moleculares no gene FOXO1 em pacientes pediátricos matriculados no INCA. Foi realizado 

um estudo retrospectivo, no período de 2008 a 2014, em 19 pacientes pediátricos com 

RMSa. A média de idade dos pacientes foi de 8 anos, variando de 1 a 17 anos. Em relação 

ao sexo, 8 pacientes eram do sexo masculino e 11 do sexo feminino. Quanto à localização, 

a maior parte dos pacientes apresentou o RMSa na região da cabeça e pescoço, 74% do 

total de pacientes. Inicialmente padronizamos a metodologia de FISH. A técnica de FISH foi 

realizada utilizando a sonda LSI FOXO1 (13q14) Dual Color, Break Apart Rearrangement 

Probe (Vysis) em 19 amostras de RMSa.  A frequência de alterações cito-moleculares no 

gene FOXO1 foi de 74% dos casos analisados (14/19). Foram observadas alterações 

envolvendo o gene FOXO1 do tipo translocação, amplificação e translocação/amplificação. 

Nossos resultados confirmaram a importância do estudo através do FISH envolvendo o gene 

FOXO1, como um biomarcador de diagnóstico e prognóstico. Através dessa pesquisa 

translacional (da bancada para a clínica), estabelecemos um teste diagnóstico adicional, a 

citogenética molecular - FISH para os pacientes pediátricos atendidos no INCA.  

 

Palavras-chave: Rabdomiossarcoma Alveolar, FISH, Biomarcador, FOXO1. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 Rhabdomyosarcoma (RMS) is a rare tumor, presenting an incidence of 10-15% of 

pediatric solid tumors and 6% of all malignancies in children. RMS is divided into two main 

subtypes, alveolar rhabdomyosarcoma (aRMS) and embryonal rhabdomyosarcoma (eRMS), 

which present distinct clinical and biological manifestations. aRMS is associated with poor 

prognosis, whereas eRMS is usually associated with a better prognosis. Cytogenetically, 

aRMS presents chromosomal translocations involving the FOXO1 gene in about 80% of the 

cases, with a t(2;13) (q35;q14) in 60% of patients and t(1;13)(p36;q14) in 20% of cases. 

These translocations result in increased expression of the chimeric genes PAX3-FOXO1 and 

PAX7-FOXO1, respectively. Due to the importance of the presence of the biomarker FOXO1 

for the diagnosis and treatment of children with aRMS and knowing at INCA there are no 

studies with cytogenetic and molecular approaches in this pediatric tumor, we intend to 

initiate a study in aRMS, aiming the characterization of the frequency of the cyto-molecular 

alterations in FOXO1 gene in pediatric patients enrolled at INCA. A retrospective study was 

carried out between 2008 and 2014 in 19 pediatric patients with aRMS. The mean age of the 

patients was 8 years, ranging from 1 to 17 years. In relation to sex, 8 patients were males 

and 11 females. Regarding the location, the majority of the patients presented aRMS in the 

head and neck region, 74% of the patients. Initially we standardized the FISH methodology. 

The FISH technique was performed using the LSI FOXO1 (13q14) Dual Color probe, Break 

Apart Rearrangement Probe (Vysis) in 19 samples of aRMS. The frequency of cyto-molecular 

alterations in the FOXO1 gene was 74% of the analyzed cases (14/19). It was observed 

different types of alterations in FOXO1 gene like translocation, amplification and 

translocation/ amplification. Our results confirmed the importance of FISH involving the 

FOXO1 gene as a diagnostic and prognostic biomarker. Through this translational research 

(from the bench to the clinic), we established an additional diagnosis test, molecular 

cytogenetics - FISH for the pediatric patients attended at INCA. 

 

Keywords: Alveolar Rhabdomyosarcoma, FISH, Biomarker, FOXO1. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Rabdomiossarcoma: Conceito e Características Clínicas 

 

Sarcomas são neoplasias relativamente raras e correspondem acerca de 1% 

de todos os tumores. São classificados de acordo com o tipo de tecido histológico dos 

quais derivam e mais de 30 subtipos já foram descritos. Surgem de tecido como 

muscular (rabdomiossarcoma, leiomiossarcoma), cartilagens (condrossarcomas), 

vasos sanguíneos (angiossarcomas) e ossos (osteosarcomas). Aproximadamente 

80% dos sarcomas são provenientes de partes moles e 20% descendem de ossos 

(SKUBITZ; D’ADAMO, 2007).   

O rabdomiossarcoma (RMS) é o tumor de tecidos moles mais comum da 

infância e muito raro em adultos. O RMS é discretamente mais frequente em meninos, 

com a idade média ao diagnóstico de 4 anos, sendo que as meninas são ligeiramente 

mais velhas do que os meninos à apresentação. Aproximadamente 25% das crianças 

apresentam doença metastática ao diagnóstico, e os principais locais de 

acometimento são pulmões, medula óssea, ossos e linfonodos. A Tabela 1 mostra as 

apresentações clínicas mais comuns desse tumor, de acordo com o sítio primário de 

acometimento (BOUZAS; CALAZANS, 2007). 
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Tabela 1: Apresentação Clínica do Rabdomiossarcoma. 

 

Sítio  Sintomas Clínicos mais comuns 

Cabeça e pescoço  Massa assintomática, podendo simular uma 

linfonodomegalia 

Órbita  Paralisia ocular e massa palpebral  

Nasofaringe   Voz anasalada, epistaxe, dor local e disfagia  

Seios paranasais  Edema, dor, sinusite, obstrução, epistaxe e paralisia dos 

nervos cranianos 

Ouvido médio  Otite média crônica, secreção hemorrágica, massas 

polipóides  

Laringe  Rouquidão e tosse 

Tronco  Massa assintomática 

Trato Biliar  Hepatomegalia e icterícia 

Retroperitônio  Massa assintomática, ascite, obstrução dos tratos 

gastrointestinal ou geniturinário, compressão medular 

Bexiga e próstata  Hematúria, retenção urinária, massa abdominal e 

constipação 

Genitália feminina  Pólipos vaginais, nódulo vulvar 

Genitália 

masculina 

 Massa escrotal 

Extremidades  Massa indolor com comprometimento de linfonodos 

(BOUZAS & CALAZANS 2007) 

 

O sistema de estadiamento mais utilizado no RMS é o recomendado pela União 

Internacional Contra o Câncer (UICC), denominado Sistema TNM de Classificação 

dos Tumores Malignos. Este sistema possui como referência a extensão anatômica 

da doença, levando em conta as características do tumor primário (T), as 

características dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o 

tumor se localiza (N), e a presença ou ausência de metástases à distância (M). Estes 

parâmetros possuem graduações, geralmente de T0 a T4, de N0 a N3 e de M0 a M1, 

respectivamente (LAWRENCE et al., 1997). 

Além das graduações numéricas, as categorias T e N podem ser 

subclassificadas em graduações alfabéticas (a, b, c). Tanto as graduações numéricas 
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como as alfabéticas expressam o nível de desenvolvimento do tumor e dos 

respectivos linfonodos comprometidos. O símbolo "X" é utilizado quando uma 

categoria não pode ser devidamente avaliada. Quando as categorias T, N e M são 

agrupadas em combinações pré-estabelecidas, ficam distribuídas em estádios que, 

geralmente, variam de I a IV. Estes estádios podem ser subclassificados em A e B, 

para expressar o nível de evolução da doença (PEDRICK; DONALDSON; COX, 

1986). 

Existem sistemas de classificação que utilizam algarismos romanos sem que 

estes resultem da combinação de valores de T, N e M, como ocorre no estadiamento 

da doença de Hodgkin e dos linfomas malignos. Estes também são subclassificados 

em A e B, significando, respectivamente, ausência ou presença de manifestações 

sistêmicas (LAWRENCE et al., 1997; PEDRICK; DONALDSON; COX, 1986). 

Em pacientes pediátricos o RMS pode ser classificado em dois subtipos 

principais, o rabdomiossarcoma alveolar (RMSa) e o embrionário (RMSe), 

constituindo 20% e 80% dos casos, respectivamente. O rabdomiossarcoma alveolar 

e embrionário apresentam manifestações clínicas e biológicas distintas. O 

rabdomiossarcoma alveolar ocorre principalmente em crianças mais velhas e está 

associado com mau prognóstico. Por outro lado, de acordo com os banco de dados 

do NCI SEER, a taxa de sobrevida em 5 anos para os paciente pediátricos com RMSe 

é estimada em 62%, com um melhor prognostico sendo notado em pacientes com 

idades abaixo de 10 anos, 80%, comparado com aqueles com idades acima de 10, 

46% (OGNJANOVIC et al., 2009; TURNER; RICHMON, 2011). 

A distinção entre RMSa e RMSe é de extrema importância, já que o RMSa 

apresenta maior incidência de metástases e um prognóstico desfavorável se 

comparado ao RMSe, havendo assim necessidade de uma diferenciação no 

tratamento. O correto diagnóstico do RMS pode representar um desafio na rotina 

histopatológica (ARYA et al., 2011). 

A avaliação do paciente para o diagnóstico de RMS incluem exames físicos 

cuidadosos, exames laboratoriais e exames de imagem, como tomografia 

computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) ou tomografia por emissão de 

pósitrons (PET) (HISHMAN et al., 2006; RICARD et al., 2011). Em relação aos exames 

laboratoriais podemos citar: hemograma, perfil bioquímico sanguíneo incluindo 

enzimas hepáticas e biópsia com anatomopatológico (HAYES & ANDRASSY, 2009) 
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A classificação histopatológica é dividida em cinco grupos: embrionário (58%), 

alveolar (31%), botrioide (6%), pleomórfico (4%) e indiferenciado (1%). O subtipo 

alveolar é o mais agressivo, com progressão mais acelerada e metástase precoce, o 

que ocasiona elevada mortalidade quando comparado com o subtipo embrionário 

(SKUBITZ, 2007; BOUZAS; CALAZANS, 2007). 

O RMS é identificado histologicamente na análise microscópica como sendo 

um tumor de células pequenas, azuis e redondas que são características morfológicas 

comuns de muitos outros tumores, como tumor de Ewing, neuroblastoma e linfoma; o 

que dificulta o diagnóstico baseado apenas nos caracteres morfológicos. Para uma 

análise correta são necessários estudos adicionais, como a imunohistoquímica, a 

citogenética e a biologia molecular (MIERAU; WEEKS; HICKS, 1998).  

Em geral, o RMS origina-se no músculo esquelético e apresenta uma incidência 

de 10-15% dos tumores sólidos pediátricos e 6% de todas as malignidades em 

crianças. Embora a maioria dos músculos esqueléticos esteja nos membros (braços 

e pernas) e no tórax, os rabdomiossarcomas geralmente aparecem em outras partes 

do corpo. O local mais comum é na cabeça e no pescoço (de 30 a 40% dos casos) 

onde pode crescer perto do olho, no interior da boca ou mesmo no pescoço. Na região 

da cabeça e do pescoço, três locais do tumor podem ser distinguidos: parameníngeo, 

orbital e o terceiro são as outras estruturas da cabeça e do pescoço. Cerca de 25% 

do RMS está localizado na região parameníngea (CRIST et al., 2001). Esse grupo 

inclui tumores da cavidade nasal, nasofaringe, seio paranasal, ouvido médio e base 

do crânio. Em seguida, vem os rabdomiossarcomas dos aparelhos urinário e 

reprodutor (20 a 25%). Os locais menos comuns são braços e pernas (18 a 20%) e o 

tórax  (7%) (Figura 1) (CRIST et al., 2001; RADZIKOWSKA  et al., 2015; WANG, 

2012).  
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Figura 1: Principais locais de aparecimento do RMS em pacientes pediátricos (CRIST et al., 
2001; RADZIKOWSKA  et al., 2015; WANG, 2012). 

 

Como podemos notar, o RMS pode surgir em qualquer lugar do corpo, incluindo 

sítios primários que não possuem músculo esquelético, tais como as vias biliares e 

geniturinárias (HETTMER et al., 2014). Dessa forma, vem sendo questionado a 

origem celular desse tumor.  

 

1.2 Origem Celular e Desenvolvimento do Rabdomiossarcoma 

Vários estudos vem sendo realizados na tentativa de identificar qual célula é 

responsável pela origem ao rabdomiossarcoma (O’LEARY et al., 2009). Essa linha de 

investigação é importante, uma vez que, caracterizando esse tipo celular e 

descobrindo as mutações iniciais responsáveis pelo RMS, pode-se buscar o 

desenvolvimento de terapias mais direcionadas ao tipo celular específico e suas 

alterações moleculares. O aprimoramento no tratamento do RMS é uma necessidade 

urgente, particularmente para os casos de RMS metastático (HETTMER; WAGERS, 

2010).  

Estudos recentes tem  indicado a célula tronco mesenquimal (MSC) como a 

célula de origem para os sarcomas, incluindo o rabdomiossarcoma (Figura 2) 

(CHARYTONOWICZ et al. 

40%
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, 2009). No entanto, alguns estudos apontam células progenitoras musculares 

como as células de origem do RMS, uma vez que o RMS resulta de uma diferenciação 

anormal do músculo esquelético (CHARYTONOWICZ et al., 2009; REN et al., 2008). 

 

 

Figura 2: Modelo de diferenciação aberrante de células tronco mesenquimais (MSC) ao longo 
das linhagens indicadas, potencialmente levando à formação de vários tipos de sarcomas 
(linhas pontilhadas) juntamente com a correspondente linha normal de diferenciação 
(CHARYTONOWICZ et al., 2009). 

 

O conhecimento do desenvolvimento normal do músculo tem sido usado para 

estudar as populações candidatas de células iniciadoras do RMS. No embrião, a 

musculatura esquelética começa a se formar a partir da sétima semana de gestação. 

As células mesodérmicas geram células miogênicas, responsáveis pela formação do 
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músculo, e destas, a maioria se diferencia para produzir as fibras do músculo 

esquelético. Todas essas ações estão sob o controle de genes que codificam fatores 

de transcrição miogênicos tais como o PAX3 e PAX7 (Figura 3). Ainda no embrião, 

um subconjunto dessas células miogênicas escapa da diferenciação terminal e ao 

invés disso, formam uma pequena e única população de células satélites 

mononucleares que são retidas por debaixo da lâmina basal das fibras musculares 

maduras. As células satélites agem como precursores miogênicos para apoiar a 

manutenção e crescimento muscular após o nascimento. Quando ativadas através de 

uma lesão muscular, essas células proliferam e terminam a diferenciação celular, elas 

se fundem em miofibras multinucleadas através de um processo altamente regulado 

e orientado por fatores de regulação miogênica (MRFs) expressos sequencialmente 

(Figura 4) (HETTMER;  WAGERS, 2010). 
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Figura 3: Hierarquia dos fatores de transcrição que regulam a progressão através da linhagem 
miogênica. Células musculares progenitores que estão envolvidas na diferenciação muscular 
embrionária ativam o estágio quiescente de células satélite e tornam-se mioblastos. Alguns 
progenitores permanecem como células satélites no músculo pós-natal e formam uma 
população heterogénea de células progenitoras e células comprometidas. Six1/ 4 e Pax3/ 7 
são reguladores principais da especificação precoce da linhagem miogênica, enquanto que 
Myf5 e MyoD regulam as células já comprometidas para o programa miogênico. A expressão 
dos genes terminais de diferenciação, necessários para a fusão de miócitos e para formação 
de miotubos, são realizados tanto pela miogenina (MyoG) como pela MRF4 (BENTZINGER; 
WANG; RUDNICKI, 2012).  
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Figura 4: Progenitores musculares adultos/ células satélites. Uma micrografia eletrônica de 
varredura (esquerda) mostra uma célula satélite associada a uma fibra muscular, em sua 
lâmina basal. As células satélites são marcadas por Pax7 e também, em muitos músculos, 
por Pax3. A maioria das células satélites transcrevem baixos níveis do gene de determinação 
miogênica Myf5. Lesões musculares ou durante o crescimento, células satélites se ativam, 
proliferam, ativam o fator miogênico MyoD, ‘downregulate’ Pax3/ 7, e diferenciam em fibras 
musculares. A autorenovação da população de células satélites é assegurada por algumas 
células que mantêm altos níveis de Pax7. A cor vermelha em negrito indica os principais 
fatores presentes em cada estágio (BUCKINGHAM; RELAIX, 2007). 

 

Como os precursores musculares normais, as células do RMS expressam 

PAX3, PAX7 e MRFs. PAX3 e PAX7, que marcam tanto a formação do músculo como 

das células da crista neural, mas, como o tecido de rabdomiossarcoma não apresenta 

qualquer traço de diferenciação neural, as expressões de PAX3, PAX7 e MRFs foram 

interpretadas como indicando a origem do músculo esquelético de 

rabdomiossarcoma. Estudos utilizando camundongos mostraram que o RMSe possui 

um grupo de células semelhantes fenotipicamente as células tronco de músculo 

presente dentro do ‘pool’ de células satélite, indicando a presença de células 

precursoras primitivas de músculo no processo de desenvolvimento do tumor 

(HETTMER; WAGERS, 2010). 
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Uma hipótese alternativa tem sido proposta onde o RMS aparece a partir de 

células tronco mesenquimais com origem mesodérmica, porém que não estão 

comprometidas com a linhagem miogênica (contribuído para a produção de tecido 

estromal e elementos como gordura, fibroblastos e tecidos conjuntivos). Tais 

progenitores mesenquimais são encontrados em vários tecidos (incluindo músculo 

esquelético e medula óssea) e podem circular no organismo, assim possibilitando um 

mecanismo para o aparecimento do RMS em tecidos não musculares e também pode 

ser uma explicação para a heterogeneidade entre os subtipos de RMS 

(CHARYTONOWICZ et al., 2009; LUDOLPH; KONIECZNY, 1995).  

Na figura 5 podemos observar um modelo de desenvolvimento da miogênese, 

com a possível origem celular do rabdomiossarcoma.  

 

Figura 5: Modelo de desenvolvimento da miogênese, com a possível origem celular do 
rabdomiossarcoma. A especificação do mesoderma depende de fatores da transcrição 
miogênica tais como PAX3, PAX7, MyoD, Myf5, miogenina e Myf6. A regeneração e 
manutenção do músculo pós-natal envolve quiescência de células precursoras do musculo 
com as células satélites que se proliferam, finalmente terminando a diferenciação, fundindo-
se e gerando miotubos multinucleados. Dependendo do conjunto de oncogenes usados no 
desenvolvimento da idade das células, passagens curtas MSCs podem gerar RMSa e 
sarcomas indiferenciados, enquanto que passagens curtas dos mioblastos podem formar 
RMSe e sarcomas indiferenciados. Alternativamente, foi sugerido que RMSa surge de 
musculo maturo; NOS, não especificados (HETTMER; WAGERS, 2010). 

   

Como podemos notar, os estudos ainda são controversos em relação a origem 

celular do RMS, se os RMSs se originam de células progenitoras musculares ou 

mesenquimais. Definir a célula tumoral de origem em RMS pode revelar o contexto 



    23 
 

molecular preciso que permite o desenvolvimento do tumor, dessa forma fornecendo 

estratégias para tratar a doença e talvez preveni-la em crianças com síndromes de 

pré-disposição genética (HETTMER; WAGERS, 2010) 

Em uma pequena parcela de casos tem sido associado o desenvolvimento do 

RMS com algumas síndromes, como neurofibromatose, síndrome de Li-Fraumeni 

(LSI), síndrome de Beckwith-Wiedemann, e síndrome de Costello. Outros fatores 

externos conhecidos também podem ter correlação com a doença, incluindo o uso de 

drogas como cocaína e marijuana ou exposição maternal a altas doses de radiações 

(GRIPP et al., 2002; HEYN et al., 1993; SMITH et al., 2001; YANG et al., 1995). 

Entretanto, acredita-se que a maior parte dos rabdomiossarcomas sejam esporádicos, 

isto é, acontecem por mutações ao acaso, resultando de uma alteração anormal no 

músculo esquelético. Estudos a nível citogenético e molecular revelaram genes 

importantes envolvidos na patogênese do RMS ( LUDOLPH; KONIECZNY, 1995; 

CHARYTONOWICZ et al., 2009; HETTMER; WAGERS, 2010;) 

 

1.3 Características Citogenéticas e Moleculares dos Rabdomiossarcomas  

Citogeneticamente, o rabdomiossarcoma alveolar apresenta em cerca de 80% 

dos casos translocações cromossômicas envolvendo o gene FOXO1, sendo a 

t(2;13)(q35;q14) em 60% dos pacientes e a t(1;13)(p36;q14) em 20% dos casos. 

Essas translocações resultam na formação e aumento de expressão dos genes 

quiméricos PAX3-FOXO1 (FOXO1 também é conhecido como FKHR) e PAX7-

FOXO1, respectivamente (Figura 6).  
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Figura 6: (A) Translocações cromossômicas t(2;13)(q35;q14) e t(1;13)(p36;q14), 
características do  rabdomiossarcoma alveolar; (B) Rearranjo à nível molecular,  onde as 
translocações cromossômicas resultam na formação e aumento de expressão dos genes 
quiméricos PAX3-FOXO1 (FOXO1 também é conhecido como FKHR) e PAX7-FOXO1, 
respectivamente. Tipo selvagem dos Genes são mostrados para comparação. A proteína de 
fusão preserva o domínio (PB), octapéptido e homeodomínio (HD) de PAX3 e PAX7. O 
domínio forkhead (FD) em FOXO1 é dividido (BARR, 2009). 

  

(A) 

(B) 
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A fusão gênica entre PAX-FOXO1 é uma característica para o diagnóstico do 

subtipo rabdomiossarcoma alveolar, sendo considerada uma assinatura genética 

encontrada somente neste subtipo da doença, sendo uma identidade clinicopatológica 

(MELCÓN; SÁNCHEZ DE TOLEDO, 2007; HAWKINS; GUPTA; RUDZINSKI, 2014; 

MISSIAGLIA et al., 2012).  

As proteínas PAX são fatores de transcrição que possuem um importante papel 

para diferenciação de células progenitoras miogênicas e neurogênicas durante o 

desenvolvimento embrionário. As proteínas FOXO-1 pertencem à família de fatores 

de transcrição caracterizada pelo domínio “fork-head”. Atuam na regulação da 

gliconeogênese, adipogênese, crescimento miogênico e diferenciação. FOXO-1 é 

essencial para manter a pluripotência das “embryonic stem cells” (ESC) humanas. Os 

transcritos quiméricos de PAX-FOXO1 são super-expressos e potencializam a 

ativação da transcrição “downstream” a partir de sítios de ligação de proteínas PAX, 

promovendo o crescimento celular, a inibição da apoptose, desregulação da 

angiogênese e inibição da diferenciação (HU; YUAN; WANG, 2013; MERCADO;  

BARR et al., 2007; LINARDIC, 2009). 

 A metodologia da hibridização “in situ” por fluorescência (FISH) tem sido muito 

utilizada para a pesquisa em rabdomiossarcoma, caracterizando o subtipo RMS 

alveolar. Nessa metodologia é investigado a presença do rearranjo envolvendo o gene 

FOXO1, como um biomarcador da doença (MEHRA et al., 2008; DUAN et al., 2011)  

O rabdomiossarcoma embrionário é caraterizado citogeneticamente por 

ganhos cromossômicos totais ou parciais envolvendo os cromossomos 2, 7, 8, 11, 12, 

13, 17, 19 e 20 (GIL-BENSO et al., 2003; HOU et al., 2011; SORENSEN et al., 2002).  

A classificação histopatológica e principalmente genética dos 

rabdomiossarcomas tem uma importante aplicação clínica. Os principais objetivos da 

pesquisa na identificação dos rearranjos gênicos é tratar os pacientes de forma mais 

eficaz, reduzindo a exposição a tratamentos intensivos e a seus efeitos colaterais 

(MCDOWELL, 2003).  

Para analisar e identificar esses rearranjos gênicos foram desenvolvidas 

técnicas de diagnósticos moleculares altamente especificas e sensíveis possibilitando 

a análise do DNA e genomas. Genes de fusão podem ser pesquisados através da 

análise citogenética, citogenética molecular (FISH) e através de reação em cadeia de 

polimerase de transcrição reversa (RT-PCR). A técnica de FISH (Fluorescence in situ 

Hybridization) é um procedimento que permite pesquisar a localização exata de uma 
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sequência especifica da cadeia de DNA localizada no cromossomo utilizando-se 

sondas marcadas com florescência, permitindo assim a análise das regiões alteradas 

do cromossomo. O FISH, em comparação a análise citogenética convencional, não 

requer obrigatoriamente a presença de metástases, podendo ser detectadas 

translocações, amplificações ou deleções em núcleos interfásicos em amostras de 

blocos de parafina ou de tumores frescos (NISHIO et al., 2006). A detecção do 

rearranjo no gene FOXO1 tem sido utilizada para caracterização do RMSa, auxiliando 

na escolha do tratamento de pacientes pediátricos com esse tumor. 

 

1.4   Tratamento do Rabdomiossarcoma 

 

Aproximadamente 46% de RMS de fusão positiva e 17% de RMS de fusão-

negativa nos pacientes pediátricos apresentam radiograficamente metástases 

detectáveis no momento do diagnóstico, sendo localizadas mais frequentemente nos 

pulmões (HAWKINS et al., 2014; WILLIAMSON et al., 2010). No entanto, mesmo 

aqueles sem metástases detectáveis quase sempre apresentam subclones 

microscópicos de células tumorais em linfonodos regionais e/ ou órgãos distantes. 

Tratamentos eficazes anti-RMS, portanto, precisam, atuar no controle do tumor 

primário (controle local) e de focos de células tumorais distantes (terapia sistêmica) 

(HETTMER et al., 2014) 

A Classificação Internacional Newton é usada para avaliar o grupo de risco no 

qual o paciente se encaixa, os pacientes com RMS alveolar estão situados no grupo 

de com prognóstico desfavorável (NEWTON et al., 1995; QUALMAN et al., 1998). 

I. Prognostico favorável: embrionário botrióide e fusiforme. 

II. Prognóstico Intermediário: Rabdomiossarcoma embrionário. 

III. Prognóstico desfavorável: Rabdomiossarcoma alveolar clássico e variante 

sólida, RMS com anaplasia difusa e sarcoma indiferenciado  

IV. Subtipo cujo prognóstico não é presentemente avaliável: RMS com 

características rabdóides. 

 

Desde a década de 1970, os protocolos clínicos colaborativos em pacientes 

pediátricos se desenvolveram e estabeleceram estratégias terapêuticas anti-RMS 

multimodais, incluindo cirurgia, radiação, e combinações de fármacos 

quimioterapêuticos (PAPPO et al., 1995). Estas terapias revolucionaram o tratamento 
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do RMS e alcançou 61% de sobrevida global de crianças e adolescentes 

diagnosticados com RMS (SULTAN et al., 2009) em comparação com 25%-30% de 

sobrevivência na década de 1960 usando principalmente a terapia local (cirurgia e 

radiação) (PAPPO et al., 1995). Porém, infelizmente, a partir da década de 90 

configurou-se um plateau, as taxas de cura estagnaram e se distribuem de forma 

desigual através do espectro variado deste câncer. Das crianças diagnosticadas com 

PAX-FOXO1-positivo, (incluindo tumores metastático e não metastático) 

(MISSIAGLIA et al., 2012; WILLIAMSON et al., 2010) ou RMS metastático (incluindo 

tumores de fusão-positiva e fusão negativa (OBERLIN et al., 2008), mais de 70% 

morrem com esse câncer, mesmo com terapias multimodais mais avançadas. Do 

mesmo modo, mais de 70% dos adultos diagnosticados com RMS falecem devido à 

doença (SULTAN et al., 2009). Aquelas crianças com RMS que sobrevivem enfrentam 

efeitos colaterais ao tratamento devido a toxicidade em alguns órgãos e a 

probabilidade de aparecimento de um câncer secundário (PUNYKO et al., 2005; 

HETTMER et al., 2014).  

Como podemos notar, devido a heterogeneidade do RMS e sua raridade, 

muitas vezes esse tumor é diagnosticado em estágio mais avançado. No entanto, a 

aplicação de metodologias de citogenética e biologia molecular vem crescendo na 

última década em busca, principalmente, de biomarcadores que possam auxiliar no 

entendimento da doença e na caracterização de novos biomarcadores de diagnóstico, 

prognóstico para auxiliar na escolha do tratamento. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 Devido a importância da presença do biomarcador FOXO1 para a caracterização 

do subtipo do RMS alveolar para o diagnóstico e tratamento de crianças com este 

câncer e sabendo que no INCA não existem estudos com abordagens citogenéticas e 

moleculares neste tumor pediátrico, pretendemos iniciar um estudo em RMSa, 

visando caracterizar a frequência das alterações cito-moleculares no gene FOXO1 em 

pacientes pediátricos com RMSa matriculados no INCA. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 1). Padronizar a metodologia de FISH em tumor sólido, rabdomiossarcoma 

alveolar; 

2). Verificar a distribuição dos pacientes pediátricos com rabdomiossarcoma 

alveolar em relação a idade e ao sexo. 

3). Verificar a localização primária do rabdomiossarcoma alveolar nos pacientes 

pediátricos. 

4). Analisar através da citogenética molecular (FISH) amostras de tumores de 

pacientes pediátricos com rabdomiossarcoma alveolar, verificando a frequência de 

alterações envolvendo o gene FOXO1; 

5). Caracterizar os tipos de alterações cito-moleculares (translocação, amplificação 

génica, deleção); 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Pacientes  

 

Foi realizado um estudo retrospectivo no período de 2008 a 2014, em 19 

pacientes pediátricos com rabdomiossarcoma alveolar. Estes pacientes foram 

provenientes do Serviço de Oncologia Pediátrica, do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA). Os estudos clínicos e morfológicos foram realizados pelos próprios médicos 

e patologistas, como parte de investigação diagnóstica de rotina. A avaliação clínica 

e estadiamento foi realizado pelo serviço de oncopediatria e o estudo histopatológico 

pelo serviço de anatomia patológica.. Todos os experimentos foram realizados com 

amostras de blocos de parafina de cada paciente proveniente do diagnóstico. Este 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer 

(Registro CEP nº 119/ 07) (Anexo 1).  

 

3.2 Análise de Alterações Cito-Moleculares no Gene FOXO1 em Pacientes 

Pediátricos com Rabdomiossarcoma através do FISH 

 

  Inicialmente padronizamos a metodologia de FISH para análise em tumor 

sólido. A técnica de FISH foi realizada utilizando a sonda LSI FOXO1 (13q14) Dual 

Color, Break Apart Rearrangement Probe (Vysis, Abbott) (Figura 7) em 19 amostras 

de rabdomiossarcoma alveolar de pacientes pediátricos. As amostras de tecido foram 

seccionadas em 4 micrômetros e aderidas em lâminas polarizadas. Nessa etapa 

contamos com a ajuda da equipe do DIPAT. No laboratório de citogenética iniciamos 

o pré-tratamento do material. Inicialmente as lâminas foram incubadas a 65°C durante 

16 horas. Após esse período, as amostras foram colocadas em xilol por cinco minutos, 

durante três vezes. Em seguida, as lâminas foram colocadas em etanol 100% durante 

5 minutos, repetindo o procedimento duas vezes. As lâminas foram secas a 

temperatura ambiente e colocadas em uma solução de HCl 0,2N a temperatura 

ambiente durante 30 minutos. Em seguida, o material foi incubado em solução de 

citrato de sódio 10mM/ EDTA 2mM a 80°C por 45 minutos.  Posteriormente, as lâminas 

foram colocadas em solução de SSC 2x (a partir de diluição de uma solução 20x SSC: 

3,0M de NaCl e 0,3M de citrato de sódio, pH 7,0), a temperatura ambiente por 2 
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minutos e em água destilada a temperatura ambiente por 10 minutos. Em seguida, as 

lâminas foram colocadas novamente em uma solução de HCl 0,2N a temperatura 

ambiente durante 2 minutos.  Posteriormente, foi realizada a digestão enzimática 

utilizando pepsina dissolvida em solução de HCl 0,01N a 37°C durante 15 minutos.  

Finalizamos o pré-tratamento do material e iniciamos a hibridização in situ por 

fluorescência (FISH). As lâminas foram colocadas em água destilada durante 10 

minutos e em seguida em solução de SSC 2x por cinco minutos.  Após esse período, 

as lâminas foram colocadas em uma série de etanol 70%, 80% e 90% durante 2 

minutos. Em seguida, o material foi desnaturado em uma solução de 70% formamida/ 

2x SSC, a 73oC por 5 minutos. Foi dimensionado 10µl da mistura-sonda previamente 

desnaturada a uma temperatura de 73ºC por 5 minutos, em uma área de 25mm x 

25mm e aplicada lamínula de vidro. As lâminas foram seladas com cola de isopor e 

incubadas por 16 horas em câmara úmida a 37ºC.  Após o período de hibridização, 

as lâminas foram transferidas para solução de 0,4x SSC e 0,3% IGEPAL (Sigma) a 

73oC durante 2 minutos. Os cromossomos e os núcleos interfásicos foram corados 

em uma solução de DAPI/ Antiphade (125ng/ml) e a área foi coberta com uma 

lamínula de vidro e selada com esmalte incolor. A análise foi realizada em microscópio 

de fluorescência (Olympus BX51) com filtros apropriados e o resultado obtido foi 

adquirido pelo Sistema de captura ISIS MetaSystems, Zeiss.  

 

 

Figura 7: Sonda LSI FOXO1 (13q14) Dual Color, Break Apart (Vysis). 
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Na figura 8 podemos observar o resumo da metodologia empregada nesse 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Figura 8: Fluxograma – Metodologia. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Distribuição dos Pacientes Pediátricos com Rabdomiossarcoma Alveolar em 

Relação a Idade e ao Sexo 

 

Foram analisadas 19 amostras de rabdomiossarcoma alveolar, em blocos de 

parafina, através da hibridização “in situ” por fluorescência (FISH). A média de idade 

dos pacientes foi de 8 anos, variando de 1 a 17 anos. Os pacientes foram classificados 

de acordo com a idade em crianças (<12 anos) e adolescentes (≥12 anos). Dessa 

forma, 12 pacientes foram classificados em crianças (63%) e 7 pacientes foram 

classificados em adolescentes (37%) (Figura 9). Em relação ao sexo, 8 (42%) dos 

pacientes eram do sexo masculino e (58%) do sexo feminino (Figura 10). 

     

 

Figura 9: Distribuição dos pacientes pediátricos com rabdomiossarcoma alveolar em relação 

a idade. 
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Figura 10: Distribuição dos pacientes pediátricos com rabdomiossarcoma alveolar em relação 
ao sexo. 
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4.2 Localização do Rabdomiossarcoma Alveolar em Pacientes Pediátricos  

 

Quanto a localização do tumor primário, a maior parte dos pacientes 

apresentou o rabdomiossarcoma alveolar na região da cabeça e pescoço, 

correspondendo a 74% do total de pacientes (14/19).   A doença se manifestou nas 

extremidades em 21% dos pacientes (4/19) e na região peitoral direita em 5% (1/19) 

(Figura 11). Na tabela 2 podemos observar a localização do sítio primário do 

rabdomiossarcoma alveolar nos pacientes pediátricos. 

 

 

 

 

Figura 11: Principais sítios primários de ocorrência do rabdomiossarcoma alveolar em 
pacientes pediátricos. 
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Tabela 2: Localização do sítio primário do rabdomiossarcoma alveolar nos pacientes 
pediátricos. 

Pacientes  Sítio primário 

1  Fossa nasal direita  

2  Torso da mão direita 

3  Parameníngeo 

4  Região temporal direita 

5  Órbita direita 

6  Região infraorbitária direita 

7  Cavidade nasal e seios paranasais 

8  Cavidade nasal e seios paranasais 

9  Parótida 

10  Cavidade nasal e seios paranasais 

11  Cavidade nasal e seios paranasais 

12  Seio nasal, fossa nasal e mandíbula esquerda 

13  Região cervical direita 

14  Mão esquerda 

15  Região peitoral direita 

16  Órbita 

17  Tumor cervical 

18  Terço distal da panturrilha 

19  Pé esquerdo 

 

 

 

4.3 Análise de Alterações Cito-Moleculares no Gene FOXO1 em 

Rabdomiossarcoma Alveolar em Pacientes Pediátricos 

 

No presente estudo foi feita a análise de alterações cito-moleculares no gene 

FOXO1 através da metodologia de FISH em 19 pacientes apresentando 

rabdomiossarcoma alveolar. Alterações cito-moleculares no gene FOXO1 foram 

observadas em 74% dos pacientes (14/19) (Figura 12). 
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Figura 12: Frequência de alterações cito-moleculares no gene FOXO1 através da hibridização 
“in situ” por fluorescência (FISH) em pacientes pediátricos com rabdomiossarcoma alveolar.  

  

O FISH positivo corresponde a marcação na célula mostrando sinais alterados 

e o FISH negativo corresponde à marcação na célula mostrando os dois sinais, verde 

e vermelho sobrepostos, correspondendo aos dois alelos normais da célula. Entre as 

alterações cito-moleculares encontradas, observamos 10 casos com o rearranjo do 

gene FOXO1 (translocação cromossômica), 1 caso com amplificação gênica, e 3 

casos com amplificação gênica e translocação cromossômica, como demonstrado na 

Tabela 3, sendo que em 1 caso foi verificado clones distintos com amplificação e 

translocação e em 2 casos, foram observados, sinais de translocação e amplificação 

na mesma célula (Figura 13).      

 

Tabela 3: Alterações encontradas através do FISH e seu respectivo número de pacientes. 

 

Nº  ALTERAÇÃO CITO-MOLECULAR 

10 Rearranjo do Gene FOXO1 

01 Amplificação gênica 

03 Amplificação + Translocação 

 

 

74%

26%

FISH positivo FISH negativo
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Figura 13: Análise de alterações cito-moleculares no gene FOXO-1 em rabdomiossarcoma 
alveolar, mostrando em (A) o gene FOXO1 com sinais normais (FISH negativo); (B) rearranjo 
de um dos alelos do gene FOXO1 através dos sinais verde e vermelho separados (FISH 
positivo, translocação cromossômica);(C),(D)   e (E) mostrando sinais extras do gene FOXO1  
(FISH positivo, amplificação genica);  (F) rearranjo de um dos alelos do gene FOXO1 através 
dos sinais verde e vermelho separados (translocação cromossômica) e um sinal extra 
sobreposto. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O rabdomiossarcoma (RMS) é o sarcoma de partes moles mais comum em 

crianças e adolescentes com idade <20 anos. Muito pouco se sabe sobre a etiologia 

do RMS, principalmente devido à sua raridade e diversidade diagnóstica. Acredita-se 

que os subtipos mais comuns, o rabdomiossarcoma embrionário e o alveolar surgem 

através de mecanismos biológicos distintos (MANDONG; NGBEA, 2011; 

OGNJANOVIC et al., 2009).  Alguns estudos abordando aspectos epidemiológicos e 

clínicos do RMS tem mostrado que esse tumor é discretamente mais frequente no 

sexo masculino e mais da metade dos casos de RMS são diagnosticados antes dos 

10 anos de idade (BOUZAS; CALAZANS 2007; OGNJANOVIC et al., 2009). 

O RMS alveolar está associado com mau prognóstico, enquanto o RMS 

embrionário geralmente está associado com um melhor prognóstico. 

Citogeneticamente, o RMSa apresenta em cerca de 80% dos casos translocações 

cromossômicas envolvendo o gene FOXO1, sendo a t(2;13)(q35;q14) em 60% dos 

pacientes e a t(1;13)(p36;q14) em 20% dos casos. Essas translocações resultam no 

aumento de expressão dos genes quiméricos PAX3-FOXO1 e PAX7-FOXO1, 

respectivamente. Devido a importância da presença do biomarcador FOXO1 para o 

diagnóstico e tratamento de crianças com RMSa e sabendo que no estado do Rio de 

Janeiro não existem estudos com abordagens citogenéticas e moleculares neste 

tumor pediátrico, iniciamos um estudo em pacientes pediátricos com RMSa. Neste 

estudo foram analisados 19 pacientes com rabdomiossarcoma alveolar. A média de 

idade dos pacientes foi de 8 anos, variando de 1 a 17 anos. Os pacientes foram 

classificados de acordo com a idade em crianças (<12 anos) e adolescentes (≥12 

anos). Dessa forma, 12 pacientes foram classificados em crianças (63%) e 7 pacientes 

foram classificados em adolescentes (37%). Em relação ao sexo, 8 (42%) dos 

pacientes eram do sexo masculino e (58%) do sexo feminino. Nossos resultados 

mostraram um leve predomínio do sexo feminino em relação ao masculino. Entretanto, 

Ognjanovic e colaboradores (2009) relataram em um estudo realizado entre 1975 - 

2005, em crianças de 0-19 anos com RMS, incluindo 564 casos de RMSe e 227 de 

RMSa, que o predomínio do sexo masculino encontrado no estudo foi impulsionado 

pelo RMSe, enquanto não houve diferenças de sexo na incidência RMSa 

(OGNJANOVIC et al., 2009). Em relação a idade, em um estudo retrospectivo, Moretti 

e colaboradores (2010) estudaram 24 pacientes com RMS de cabeça e pescoço. 
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Nesse estudo, obteve-se uma idade média de 7,79 anos (desvio padrão de 9,51), 

entre 0-5 anos (62%), 6-10 anos (17%), 11-15 (13%), mais de 16 (8%) (MORETTI et 

al., 2010). 

Em relação ao sítio primário de acometimento do RMS, em nosso estudo, a 

maior parte dos pacientes apresentou o rabdomiossarcoma alveolar na região da 

cabeça e pescoço, correspondendo a 74% do total de pacientes (14/19).   A doença 

se manifestou também nas extremidades em 21% dos pacientes (4/19) e na região 

peitoral em 5% (1/19). Vários estudos têm mostrado que a principal localização do 

RMS ocorre em extremidades, neste estudo mostrou-se prevalente em cabeça e 

pescoço provavelmente devido a amostra parcial (MANDONG; NGBEA, 2011; 

PARHAM, 2001; RADZIKOWSKA et al., 2015; WANG, 2012). 

Em nosso estudo, dos 19 pacientes com RMSa, 10 apresentaram metástases 

(53%). Segundo Bouzas & Calazans (2007) aproximadamente 25% das crianças com 

RMS apresentam doença metastática ao diagnóstico. No entanto, devido a raridade 

do RMS, a maioria dos estudos realizados em RMS agrupam os dois subtipos, o 

RMSe e o RMSa. No entanto, é reconhecido que os pacientes com RMSe apresentam 

um melhor prognóstico quando comparado com os pacientes apresentando o RMSa. 

Alguns estudos mostraram que os RMSa são metastáticos no diagnóstico em 

aproximadamente 80% dos pacientes, em comparação com apenas 20% RMSe, e 

estão associados com resultados ruins, apesar da atual terapia multimodal (PARHAM 

; BARR 2013; GHAYAD et al, 2016). 

O subtipo alveolar caracteriza-se, na maioria dos casos, por uma translocação 

cromossômica t(2;13)(q35;q14), resultando na fusão do gene que codifica o domínio 

de ligação ao DNA do Paired Box 3 (PAX3), localizado no cromossomo 2 com o gene 

codificando o domínio de ativação transcricional de Forkhead Box O1 (FOXO1, 

anteriormente conhecido como FKHR) no cromossomo 13. Uma translocação 

cromossômica alternativa t(1;13)(p36;q14) resulta na fusão entre PAX7 no 

cromossomo 1 e FOXO1, e ocorre numa proporção menor de RMSa. Estas 

translocações específicas de RMSa resultam numa proteína de fusão ontogênica 

PAX3-FOXO1 e PAX7-FOXO1, respectivamente, que contribuem para o 

comportamento agressivo e metastático de RMSa (MERCADO; BARR, 2007;SAAB et 

al., 2011; GHAYAD et al,. 2016). 

A fusão gênica entre PAX-FOXO1 é considerada uma característica para o 

diagnóstico do subtipo rabdomiossarcoma alveolar, sendo uma identidade 
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clinicopatológica (MELCÓN; CODINA, 2007; HAWKINS; GUPTA; RUDZINSKI, 2014; 

MISSIAGLIA et al., 2012). A metodologia da hibridização “in situ” por fluorescência 

(FISH) tem sido muito utilizada para a pesquisa em rabdomiossarcoma, 

caracterizando o subtipo RMS alveolar. Nessa metodologia é investigado a presença 

do rearranjo envolvendo o gene FOXO1, como um biomarcador da doença (DUAN et 

al., 2012; MEHRA et al., 2008). Horn e colaboradores (2014) utilizaram o FISH com 

um painel de sondas a fim de caracterizar diferentes tipos de sarcoma de partes 

moles, incluindo o RMSe, o RMSa, Sarcoma de Ewing, diferentes subtipos de 

lipossarcoma. Os pesquisadores concluíram que é possível caracterizar com precisão 

o subtipo de sarcoma de tecido mole utilizando um painel de diferentes sondas 

específicas de cada subtipo específico de tumor. Assim, facilitando o diagnóstico 

diferencial desses tumores (HORN et al., 2014).  

No presente estudo, incialmente foi feita a padronização da metodologia do 

FISH para a pesquisa de alterações envolvendo o gene FOXO1 em amostras 

derivadas de blocos de parafina contendo o tumor. Algumas dificuldades de 

implementação da técnica foram encontradas, como o tempo de imersão das laminas 

em pepsina, o qual foi determinado um tempo ótimo de 16 minutos o qual pode variar 

dependendo da origem do tecido e a técnica há de ser realizada com perfeição para 

não ocorrer desperdício da sonda que possui um valor alto e quantidade limitada. 

Consideramos dois pontos críticos nessa metodologia: a retirada da parafina realizada 

em xileno e principalmente, o tratamento com a enzima pepsina. O tempo de 

incubação na solução da pepsina depende principalmente do tecido, tamanho do corte 

histológico e heterogeneidade celular. Foram analisadas de 100 – 200 células por 

paciente. 

Em nosso estudo foi feita a análise de alterações cito-moleculares no gene 

FOXO1 através da metodologia de FISH em 19 pacientes apresentando RMSa. 

Alterações cito-moleculares no gene FOXO1 foram observadas em 74% dos 

pacientes (14/19). Entre as alterações cito-moleculares encontradas, observamos 

casos com o rearranjo do gene FOXO1 (translocação cromossômica), caso com 

amplificação gênica e casos com amplificação gênica e translocação cromossômica.  

Embora os eventos de translocação cromossômica pareçam ser eventos 

importantes na patogênese do RMS, estudos também indicam a ocorrência frequente 

de eventos de amplificação génica em RMSa (PANDITA et al., 1999; GORDON et al., 

2002). Como a amplificação de genes proporciona um mecanismo importante para 
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aumentar o número de cópias de um oncogene e a sua expressão, as proteínas super-

expressas colaboram com as oncoproteínas de fusão geradas pela translocação 

durante a oncogênese. Portanto, os casos com translocação podem apresentar 

também amplificações em RMSa (DUAN et al., 2012) 

O FISH utilizando a sonda LSI FOXO1 (13q14) Dual Color, Break Apart detecta 

o rearranjo do gene FOXO1 (como parte da fusão do gene PAX3-FOXO1 ou PAX7-

FOXO1) encontrando a separação das duas cores (MATSUMURA et al., 2008). Além 

disso, a amplificação de qualquer uma dessas fusões é detectada pela presença de 

múltiplas cópias da sonda 3' num padrão disperso semelhante com double minute 

chromosomes (pequenos fragmentos cromossômicos resultantes de amplificação 

genica) (DUAN et al., 2012; LIU et al., 2014) 

Estudos mostram que a fusão PAX7-FOXO1 usualmente apresenta mais 

amplificações se comparado com a fusão PAX3-FOXO1, raramente amplificada 

(DUAN et al, 2012). No nosso estudo verificamos alguns casos de amplificação do 

gene FOXO1 e não de amplificação da fusão envolvendo o gene PAX.   

Os fatores de transcrição FOXO são considerados como genes supressores de 

tumor que limitam a proliferação celular e induzem a apoptose. Alterações no gene 

FOXO tem sido descritas em alguns tipos de câncer. Tais como rabdomiossarcoma, 

leucemia e linfoma. As proteínas FOXO são inativadas por sinais como a via 

fosfatidilinositol-3 quinase e MAP quinases. Sua expressão é também reprimida por 

micro-RNAs em vários tipos de câncer. No entanto, recentes estudos têm mostrado 

ativação dos genes FOXOs contribuindo para a manutenção de células iniciadoras do 

câncer como em pacientes com leucemia mielóide crônica. Esses fatores também 

podem promover a invasão e metástase, como observado em câncer de cólon e de 

mama. A resistência ao tratamento também foi associada com a ativação do gene 

FOXO (BRACHENE; DEMOULIN, 2016). No entanto, devido à alta complexidade de 

funções com um papel paradoxo do gene FOXO no câncer, são necessários mais 

estudos para entender e estabelecer os tipos de alterações moleculares associadas 

com a inativação e ativação desse gene.  Nossos resultados sugerem que a 

amplificação do gene FOXO1 pode estar contribuindo para a progressão do RMSa.  

Dessa forma, é necessário correlacionar os achados do FISH com as características 

clínicas dos pacientes e aumentar o número de casos analisados, na tentativa de 

interpretarmos biologicamente e clinicamente esses resultados.  
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Recentemente, foi sugerido que o estado de fusão pode ser um marcador de 

estratificação melhor do que a histologia, e a classificação de RMS em fusão positiva 

versus fusão negativa (em vez de RMSa e RMSe, respectivamente) podendo ser mais 

útil no prognóstico e alocação clínica da terapia (PARHAM;  BARR, 2013; et al,. 2016). 

Nesse sentido, La Starza e colaboradores (2015) descreveram um caso de 

rabdomiossarcoma para-testicular (RMS), que foi classificado como uma mistura de 

RMSe/ RMSa. O FISH e a reação em cadeia da polimerase reversa (RT-PCR) 

revelaram a fusão PAX3-FOXO1, que é característico do RMS de alto risco. Este 

achado destaca a importância de complementar a histologia com a genética para que 

o RMS atípico seja devidamente classificado e os pacientes sejam corretamente 

estratificados e tratados (LA STARZA et al., 2015). 

O método de hibridização “in situ” por fluorescência (FISH) analisa o rearranjo 

do gene FOXO1 e o (RT-PCR) investiga a transcrição da fusão PAX3/7-FOXO1. 

Ambas as técnicas se tornaram rotina de grande importância para o diagnóstico de 

RMSa. Em um estudo comparativo entre as duas metodologias, o FISH obteve um 

sucesso maior com (96,8%) de aproveitamento, enquanto o PCR apenas (88%), 

apresentando uma porcentagem de concordância entre as duas técnicas de (94.9%). 

O PCR é um pouco melhor na especificidade comparado com o FISH. Portanto, 

ambas as técnicas possuem sensibilidades similares na detecção de RMSa, porém o 

FISH pode confirmar ou excluir casos sem sucesso por PCR, enquanto o PCR pode 

detectar fusões de transcrição especificas que podem ser úteis no prognóstico 

(THWAY et al., 2015). 

Como podemos notar é fundamental a caracterização da presença dos 

rearranjos PAX3-FOXO1 e PAX7-FOXO1. Entretanto, por tudo que nós vimos, 

podemos dizer que o emprego em conjunto de diferentes técnicas como a histologia, 

a imuno-histoquímica, a citogenética e a biologia molecular são fundamentais para o 

diagnóstico, o prognóstico e o avanço no melhor entendimento do desenvolvimento e 

evolução clínica do rabdomissarcoma, em especial o RMS alveolar, a fim de descobrir 

novos biomarcadores e novas terapias mais eficazes para os pacientes pediátricos e 

adultos com esse subtipo agressivo de tumor. 

 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parham%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24113309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barr%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24113309
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6.  CONCLUSÕES 

 

1 - A padronização do FISH utilizando amostras de blocos de parafina contendo 

fragmentos de rabdomiossarcoma foi alcançada com êxito. 

2- A média de idade dos pacientes foi de 8 anos, variando de 1 a 17 anos. Dos 19 

pacientes pediátricos com RMSa, 63% eram crianças e 37% eram adolescentes. 

3- Em relação ao sexo, 8 (42%) dos pacientes eram do sexo masculino e (58%) do 

sexo feminino. 

4- Quanto a localização do tumor, a maior parte dos pacientes apresentou o 

rabdomiossarcoma alveolar na região da cabeça e pescoço, correspondendo a 74% 

do total de pacientes (14/19).   A doença se manifestou nas extremidades em 21% 

dos pacientes (4/19) e na região peitoral direita em 5% (1/19). 

5- A frequência de alterações cito-moleculares no gene FOXO1 foi de 74% dos casos 

analisados (14/19). 

6- Foram observadas alterações envolvendo o gene FOXO1 do tipo translocação, 

amplificação e translocação/amplificação.  

7- Foi observado um maior número de pacientes com FISH positivo e metástases. 

8- Nossos resultados confirmaram a importância do estudo através do FISH de 

alterações envolvendo o gene FOXO1, como um biomarcador de diagnóstico e de 

prognóstico. 

9- Através dessa pesquisa translacional, da bancada para a clínica, estabelecemos 

um teste diagnóstico adicional, de citogenética molecular - FISH, para os pacientes 

pediátricos atendidos no INCA. 
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