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RESUMO 
 
 

Introdução : O câncer de pulmão é a principal causa de morte relacionada às 

neoplasias em todo o mundo e o CPNPC representa 85% dos tumores de 

pulmão. As principais alterações moleculares encontradas no CPNPC são 

expressão, amplificação, inversão/fusão e mutações detectadas em EGFR, 

KRAS, BRAF, TP53, HER2, RH, MET e ALK. A sinalização celular induzida por 

essas vias alteradas interfere com a função normal das células e tem papel 

fundamental na carcinogênese e progressão do câncer de pulmão. O 

diagnóstico molecular pode determinar a escolha da terapia e, portanto está 

relacionado diretamente ao manejo da doença. Diferenças na frequência dessas 

alterações têm sido observadas em diferentes populações e até o momento não 

havia nenhum relato de como elas se apresentam na população brasileira.  

Métodos:  157 casos de pacientes com CPNPC operados de 2003 a 2007 foram 

retrospectivamente coletados em dois diferentes centros de tratamento de 

câncer no Brasil e testados para expressão de RH, ALK, EGFR e HER2; 

amplificação para EGFR, HER2, MET; fusão EML4-ALK; mutação para EGFR 

(éxons 18-21), KRAS (éxon 2), BRAF (éxons 11 e 15) e TP53 (éxons 5-9). 

Resultados:  A avaliação das informações válidas mostrou que a idade mediana 

dos pacientes foi 62,6 anos; 52,9% eram do sexo masculino. No diagnóstico 

14,6% eram não fumantes; 45,2% e 35,7% fumantes e ex-fumantes 

respectivamente. Quanto à histologia 54,8% dos tumores foram classificados 

como adenocarcinomas; 7,7% bronquioloalveolar e 31,8% carcinoma de células 

escamosas. 92,1% dos casos expressaram EGFR; 5,2% HER2; 7,8% RE. 4% 
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dos casos apresentaram amplificação de EGFR; 2% de HER2. 12,8% tiveram 

FISH positivo para MET e 2,6% para fusão EML4-ALK. Quanto às mutações 

22,4% dos casos mostrou alguma em EGFR; 20,7% em KRAS; 9,2% em BRAF 

e 57,3% em TP53. 

Conclusões:  Não havia nenhuma estimativa publicada quanto à expressão, 

amplificação e mutação dos principais marcadores relacionados à patogênese 

do câncer de pulmão na população brasileira. As alterações moleculares 

apresentadas nessa casuística diferem em alguns aspectos das séries 

publicadas.  

 

Palavras chave: Câncer de pulmão não pequenas células, biomarcadores, 

alterações moleculares 
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ABSTRACT 
 
 
Background:  Lung cancer is the leading cause of cancer-related deaths 

worldwide and NSCLC represents 85% of lung tumors. The major recurrent 

molecular alterations found among NSCLC tumor samples are either expression, 

mutation, amplification or inversion/fusion detected in EGFR, KRAS, BRAF, 

TP53, HER2, ER, PR MET and ALK. Cell signaling elicited by these altered 

pathways interferes with normal cell function and is thought to play a 

fundamental role in the carcinogenesis and progression of lung cancer. As 

molecular diagnosis will determine the therapy of choice and might differ utterly 

in each case, detection of such alterations is crucial for proper NSCLC 

management. Differences in the frequency of those targets have been observed 

among different populations and a report of NSCLC genotyping in Brazilians is 

missing. 

Methods:  157 paraffin-embedded cases of NSCLC radically resected from 2003 

to 2007 were retrospectively collected at two different cancer centers in Brazil 

and were analyzed for ER, PR, ALK, EGFR e HER2 expression; EGFR, HER2, 

MET amplification; ALK rearrangement and EGFR (exons 18 to 21), KRAS (exon 

2), BRAF (exons 11 and 15) and TP53 (exons 5 to 9) mutational status. 

Results:  Evaluation of valid information has shown that median patient age was 

62.6 years; 52.9% were male. At diagnosis, 14.6% were never smokers, 45.2% 

current and 35.7% former smokers. Histology analysis has shown that 54.8% of 

tumors were adenocarcinoma, 7.7% bronchioloalveolar and 31.8% squamous 

cell carcinoma. EGFR, HER2 and RE expression were observed in 92.1%, 5.2% 
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and 7.8% respectively. Regarding EGFR, HER2 and MET amplification, 4%, 2% 

and 12.8% were positive. ALK rearrangement was present in 2.6%. EGFR 

mutations were identified in 22.4%, KRAS mutations in 20.7%, BRAF mutations 

in 9.2% and TP53 mutations in 57.3% of the patients.  

Conclusions:  To our knowledge, this study represents the first comprehensive 

analysis regarding molecular targets in NSCLC in a large cohort of Brazilian 

patients. The prevalence of molecular defined patient subsets in our cohort was 

slightly different to published series.  

 

Key words: Non-small cell lung cancer, biomarkers, molecular markers 
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PRÓLOGO 

 
 Historicamente a neoplasia de pulmão era considerada uma doença 

homogênea, entretanto os avanços ocorridos nas últimas décadas quanto à 

caracterização clínica, histológica e molecular a fragmentou em subgrupos com 

comportamentos e tratamentos diversos. Além disso, esses subgrupos tendem a 

variar também de acordo com a população estudada. 

 Sabe-se que um grande número de compostos está em desenvolvimento, 

porém, muitos deles permanecem sem uma indicação específica ao seu uso. O 

atual desafio da oncologia torácica é identificar quais pacientes mais se 

beneficiam de um determinado tratamento. A ferramenta para esse fim é o 

desenvolvimento de biomarcadores.  

Diversos candidatos a biomarcadores têm sido estudados em câncer de 

pulmão não pequenas células, em ensaios pré-clínicos e em estudos clínicos, 

revolucionando a abordagem aos pacientes com essa doença. A tão sonhada 

medicina personalizada baseada na escolha racional de terapias combinadas 

tem seu alicerce no melhor entendimento das alterações moleculares 

individuais.  

O presente estudo tem como objetivo descrever, pela primeira vez, as 

alterações moleculares presentes em uma população de pacientes brasileiros 

com câncer de pulmão não pequenas células. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1. Epidemiologia do câncer de pulmão 

 

 O câncer de pulmão é a neoplasia mais incidente nos Estados Unidos, 

excluindo o câncer de pele não-melanoma. A Sociedade Americana de Câncer 

estimou 116.750 novos casos entre homens e 105.770 entre mulheres no ano 

de 2010. É também a principal causa de morte relacionada ao câncer naquele 

país, com estimativa de 86.220 óbitos no sexo masculino e 71.080 no sexo 

feminino em 2010 (Jemal e colaboradores, 2010). No Brasil, o número de casos 

novos estimados em 2010 foi de 17.800 entre os homens e de 9.830 entre as 

mulheres, o que corresponde a um risco estimado de 18 casos novos a cada 

100 mil homens e de 10 para cada 100 mil mulheres. É a segunda neoplasia 

mais incidente no sexo masculino (depois do câncer de próstata) e a quarta no 

sexo feminino (perdendo para o câncer de mama, colo de útero e tumores 

colorretais). Representa a principal causa de morte por câncer entre homens e a 

segunda principal entre mulheres, atrás somente do câncer de mama (Instituto 

Nacional de Câncer, 2010). A incidência de câncer de pulmão em mulheres tem 

crescido drasticamente associada ao aumento no consumo do cigarro ocorrido 

entre as mesmas. 

 Apesar da deficiência no registro de câncer do Brasil, o que explica a 

diferença númerica proporcionalmente menor entre os nossos achados e os 

americanos, a incidência e mortalidade no nosso país seguem uma curva 

ascendente, com taxas progressivamente maiores de diagnóstico e mortalidade 

(Instituto Nacional de Câncer, 2010). Lidar com um problema dessa magnitude 
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exige conhecimento de sua etiologia, das características de apresentação, da 

história natural e da resposta a diferentes intervenções terapêuticas. 

 

1.2. Histologia 

 

 Histologicamente o câncer de pulmão é classificado como carcinoma de 

pulmão de pequenas células (CPPC) e o heterogêneo grupo de câncer de 

pulmão não pequenas células (CPNPC). O termo CPNPC é usado para qualquer 

tumor epitelial do pulmão que não apresente componente de pequenas células, 

representa cerca de 80% dos casos dos tumores de pulmão e engloba vários 

subtipos – dentre eles, o adenocarcinoma, o carcinoma epidermoide (células 

escamosas) e o carcinoma de grandes células são os mais comuns (Janssen-

Heijnen e colaboradores, 2001). Juntos o adenocarcinoma e o carcinoma 

epidermoide somam quase 90% dos casos de CPNPC. Por vezes a distinção 

histológica pode ser difícil, particularmente nos casos pouco diferenciados e 

naqueles em que histologias diferentes presentes em uma mesma lesão podem 

ser evidenciadas.  

Nos países do ocidente, até o início dos anos 90, o subtipo histológico 

mais frequente era o carcinoma epidermoide. De uma maneira geral notou-se 

um incremento no percentual de adenocarcinomas diagnosticados, de 5-15 por 

100.000 indivíduos-ano nos anos 70 para 10-35 por 100.000 indivíduos-ano nos 

anos 90. Uma provável explicação para o achado seria a redução do tabagismo, 

tanto na forma de charutos, cigarrilhas e cachimbos, mas principalmente dos 
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cigarros de papel, que com a adoção do uso de filtros que removem grandes 

partículas e estão associados a tragadas “mais profundas” são um dos fatores 

determinantes na mudança da distribuição do subtipo histológico mais 

frequentemente diagnosticado do CPNPC (Janssen-Heijnen e colaboradores, 

2001). Hoje o adenocarcinoma é o subtipo mais comum em várias partes do 

mundo. 

 Morfologicamente, o adenocarcinoma de pulmão é uma entidade 

complexa com diversas subdivisões: as formas previamente chamadas de 

carcinoma bronquioloalveolar, o acinar, o papilar, o micropapilar, o sólido e as 

outras variantes (Travis e colaboradores, 2011). Os aspectos microscópicos 

característicos incluem formação glandular e em alguns casos, produção de 

mucina. Esses tumores derivam de células dos brônquios, bronquíolos e 

alvéolos e ocorrem na periferia do pulmão em aproximadamente dois terços dos 

casos, o restante tem origem em glândulas submucosas ou do próprio epitélio 

de brônquios maiores.   

O carcinoma epidermoide tem localização central (proximal à árvore 

traqueo-brônquica) e surge de células dos brônquios em áreas de metaplasia 

escamosa e displasia. É representado por neoplasias com formação de 

queratina bem diferenciadas (presença das chamadas “pérolas de queratina”), 

assim como tumores anaplásicos com diferenciação queratinizante apenas focal 

(Gazdar, 2010).  

 O carcinoma de grandes células constitui 5% dos tumores de pulmão e 

não apresenta evidência de diferenciação escamosa ou glandular à microscopia 
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óptica. É caracterizado por células grandes com núcleos vesiculados, nucléolos 

eosinofílicos evidentes, citoplasma moderado a abundante e membrana 

citoplasmática distinta. Pode consistir em formas indiferenciadas de outros 

subtipos e alguns representam tumores indiferenciados verdadeiros (Gazdar, 

2010). Normalmente são localizados na periferia do pulmão.  

 A morfologia tumoral por hematoxilina e eosina (HE) era usada 

isoladamente para guiar a decisão terapêutica; mais tarde a aplicação da imuno-

histoquímica como, por exemplo, p63, CK5/CK6, CK7 e TTF1 (Mukhopadhyay e 

colaboradores, 2011; Pereira e colaboradores, 2011) foi incorporada na 

avaliação e diferenciação dos casos em que o diagnóstico do subtipo histológico 

por HE é duvidosa. Atualmente a histologia é um determinante a mais em um 

painel de fatores avaliados ao se definir a escolha de um tratamento. Várias 

alterações moleculares já descritas em CPNPC estão diretamente relacionadas 

a determinado subtipo histológico. 

 

1.3. Tabagismo e câncer de pulmão 

 

 A associação entre o fumo e neoplasia de pulmão é uma das mais bem 

descritas relação causa-efeito da história médica. O consumo de tabaco é a 

principal causa de câncer de pulmão, 90% dos casos ocorrem em fumantes e 

esses têm 14 vezes mais chance de desenvolver a doença que os não fumantes 

(Amos e colaboradores, 1999). Dados estimados mostram que no Brasil existem 
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22 milhões de fumantes e diferenças regionais expressivas ocorrem no consumo 

do tabaco (Instituto Nacional de Câncer, 2010). 

  Entre os tabagistas há predomínio do carcinoma epidermoide, 53% 

versus 19% de adenocarcinoma, relação essa invertida entre os não tabagistas, 

62% de adenocarcinoma versus 18% de carcinoma epidermoide (Sun e 

colaboradores, 2007). Na patogênese do câncer de pulmão, diferentes 

alterações moleculares já foram relatadas de acordo com a exposição ou não do 

paciente ao tabagismo. 

  Existem mais de 60 carcinógenos na fumaça do cigarro além da nicotina, 

aminas e hidrocarbonetos aromáticos, muitos dos quais interagem 

covalentemente com o DNA formando adutos ou ativando vias metabólicas e de 

sinalização responsáveis pela tumorigênese (Pfeifer, 2002). As nitrosaminas 

ativam a cinase AKT e seus efetores, como por exemplo, o Fator Nuclear κB 

(NF-κB), tubulina, S6K1, e ciclina D1 e estimulam a fosforilação de proteínas 

antiapoptóticas como BCL-2 e c-Myc, levando em última análise à sobrevivência 

e proliferação celular, além de evasão da morte celular por apoptose. 

 A descontinuação do tabagismo diminui o risco de tumores de pulmão, 

assim como o de um segundo tumor primário, todavia o risco só se equipara ao 

do indivíduo não fumante 15 a 20 anos após a parada e o risco residual é 

influenciado pela idade de término do hábito de fumar. 

 

1.4. Estadiamento do câncer de pulmão não pequenas células 
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 A definição do estadiamento é uma etapa essencial na abordagem do 

paciente com câncer e uma classificação universalmente aceita existe para a 

maioria dos tumores.  

 O estadiamento para o CPNPC mais utilizado é baseado no TNM. O 

descritor T define a extensão do tumor primário, o N o envolvimento de 

linfonodos regionais e o M a presença de lesões metastáticas em sítios 

distantes.  O estadiamento baseia-se apenas na disposição anatômica da 

doença; outros fatores como sintomas clínicos e características biológicas não 

são avaliadas nesse sistema. 

 O prognóstico do paciente é diretamente influenciado por essa 

classificação e é pior de acordo com a ordem crescente dos estadios. O 

estadiamento clínico inclui história médica, exame físico e avaliação por imagem 

(tomografias, ressonâncias, cintilografia óssea, tomografia por emissão de 

prótons, etc.). Considerando que a sobrevida e o tipo de tratamento são 

definidos pelo estadiamento, determinar o estadio correto é uma das etapas de 

maior importância na abordagem do paciente com câncer de pulmão. Vale 

mencionar que o estadimento patológico é determinado após uma ressecção 

cirúrgica ter sido realizada.  

 A sexta edição do estadiamento TNM para o CPNPC foi publicada em 

2002 – tabela 1 (Union Internationale Contre le Cancer) e a nova edição em 

2009 (Detterbeck e colaboradores, 2009).  O atual estudo trata de uma coorte 

entre 2003 e 2007 e por isso, quando da avaliação do estadiamento pelo TNM, a 

classificação usada foi a descrita na sexta edição. 
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Tabela 1: Estadiamento TNM do Câncer de pulmão (2002)  

T - Tumor Primário  

TX O tumor primário não pode ser avaliado, ou tumor detectado pela presença de células malignas no escarro ou 
lavado brônquio, mas não visualizado em diagnóstico por imagem ou broncoscopia 

T0 Não há evidência de tumor primário 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor com 3 cm ou menos em sua maior dimensão, circundado por pulmão ou pleura visceral, sem evidência 
broncoscópica de invasão mais proximal que o brônquio lobar (i.e., sem invasão do brônquio principal)1 

T2 Tumor com qualquer das seguintes características de tamanho ou extensão: 
•  Com mais de 3 cm em sua maior dimensão 
•  Compromete o brônquio principal, com 2 cm ou mais distalmente à carina 
•  Invade a pleura visceral 
•  Associado com atelectasia ou pneumonite obstrutiva que se estende até a região hilar, mas não envolve 
todo o pulmão 

T3 Tumor de qualquer tamanho que invade diretamente qualquer uma das seguintes estruturas: parede torácica 
(inclusive os tumores do sulco superior), diafragma, pleura mediastinal, pericárdio parietal; ou tumor do 
brônquio principal com menos de 2 cm distalmente à carina 1 mas sem envolvimento da mesma; ou tumor 
associado com atelectasia ou pneumonite obstrutiva de todo o pulmão 

T4 Tumor de qualquer tamanho que invade qualquer das seguintes estruturas: mediastino, coração, grandes 
vasos, traquéia, esôfago, corpo vertebral, carina; ou nódulo(s) tumoral(ais) distinto(s) no mesmo lobo; tumor 
com derrame pleural maligno2 

Notas: 1. A disseminação superficial, rara, de tumor de qualquer tamanho, com invasão limitada à parede 
brônquica, que pode se estender proximalmente até o brônquio principal, é também classificada como T1. 
2. A maioria dos derrames pleurais associados com o câncer de pulmão é devida ao tumor. Entretanto, em alguns 
pacientes, múltiplos exames citopatológicos do líquido pleural são negativos para células malignas, e o líquido 
não é sanguinolento e nem um exsudato. Quando isso ocorrer e o julgamento clínico evidenciar que o derrame 
não está relacionado com o tumor, o derrame será excluído como elemento de estadiamento e o paciente deve 
ser classificado como T1, T2 ou T3. 
 

N- Linfonodos Regionais  

NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais 

N1 Metástase em linfonodos peribrônquicos e/ou hilares homolaterais e nódulos intrapulmonares, incluindo o 
comprometimento por extensão direta 

N2 Metástase em linfonodo(s) mediastinal(ais) homolateral(ais) e/ou em linfonodo(s) subcarinal(ais) 

N3 Metástase em linfonodo(s) mediastinal(ais) contralateral(ais), hilar(es) contralateral(ais), escaleno(s) homo- ou 
contralateral(ais), ou em linfonodo(s) supra-clavicular(es) 

 

M - Metástase à Distância  

MX A presença de metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 Metástase à distância, inclusive nódulo(s) tumoral(is) distinto(s) num lobo diferente (homolateral ou 
contralateral) 
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Grupos por estadiamento  

Carcinoma oculto TX N0 M0 

Estádio 0 Tis N0 M0 

Estádio IA T1 N0 M0 

Estádio IB T2 N0 M0 

Estádio IIA T1 N1 M0 

Estádio IIB T2 N1 M0 

T3 N0 M0 

Estádio IIIA T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1, N2 M0 

Estádio IIIB Qualquer T N3 M0 

T4 Qualquer N M0 

Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1 

 
 

  

1.5. Tratamento do câncer de pulmão não pequenas cé lulas 

  

 Apesar de várias subclassificações, até pouco tempo atrás o CPNPC era 

tratado como uma única doença com abordagem semelhante para todos os 

casos (“one size fits all”). Mais recentemente a escolha da estratégia de 

tratamento é guiada pelo estadiamento na apresentação da doença, pelo subtipo 

histológico e, com o avanço no entendimento da patogênese do câncer de 

pulmão, pelas alterações moleculares específicas do paciente. Os pilares do 

tratamento são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, sendo que a 

modalidade escolhida está diretamente relacionada ao estadiamento e ao 

estado geral do paciente (PS – Performance Status, escala simplificada que 

mede a capacidade funcional de pacientes com neoplasias – Anexo I). 

 Pacientes com doença localizada ao diagnóstico (20 a 30% dos casos 

diagnosticados) são preferencialmente tratados com cirurgia, que é em 
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determinadas situações, seguida de quimioterapia adjuvante composta por uma 

platina em combinação com outro agente citotóxico, com o objetivo de reduzir as 

recidivas sistêmicas (Arriaga e colaboradores, 2010; Butts e colaboradores, 

2010). Os tumores considerados localmente avançados são tratados com 

quimiorradioterapia, explorando o efeito radiossensibilizante da cisplatina e a 

quimioterapia isolada é o tratamento de escolha para pacientes com doença 

metastática, levando a um aumento da sobrevida e melhor qualidade de vida 

(Schiller e colaboradores, 2002). 

O câncer de pulmão é um dos tumores mais fáceis de prevenir, porém é 

um dos mais difíceis de curar, já que a maioria dos pacientes já se apresenta 

com doença localmente avançada ou metastática, que respondem de maneira 

limitada ao tratamento. Tal fato representa um grande desafio na prática 

oncológica, uma vez que, apesar de todos os avanços diagnósticos e 

incremento de novas terapias, a taxa de sobrevida global em cinco anos 

permanece quase igual nas últimas décadas e varia entre 12% e 16% em países 

desenvolvidos – por volta de 53% para doença localizada, 24% para doença 

localmente avançada e 4% para doença metastática ao diagnóstico (Jemal e 

colaboradores, 2010). Se o paciente sobrevive ao câncer inicial, o risco de um 

segundo tumor primário fica em torno de 3-5% ao ano. 

Tratamentos convencionais como a quimioterapia e radioterapia não 

distinguem células tumorais e tecido saudável, consequentemente células 

normais são comumente lesadas resultando em inúmeros efeitos colaterais do 

tratamento oncológico. Essas complicações podem ser graves, reduzindo a 
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qualidade de vida do paciente, comprometendo a capacidade do doente de 

receber o tratamento prescrito na sua totalidade e, algumas vezes, limitando a 

chance de um desfecho favorável ao tratamento. A terapia alvo é desenhada 

contra estruturas moleculares específicas ou anormalidades presentes no tumor 

e ausentes ou menos abundantes nas células normais. Dezenas desses agentes 

foram introduzidos em estudos clínicos e alguns já foram incorporados à prática 

clínica na última década. A busca pela medicina personalizada gira em torno da 

caracterização dos pacientes segundo as alterações moleculares dos seus 

respectivos tumores, chamadas de biomarcadores, e o desenvolvimento de 

drogas direcionadas para essas mesmas alterações moleculares. 

 

1.6. Biomarcadores 

  

 Um biomarcador é definido como uma característica específica que é 

passível de mensuração e indica um processo biológico normal, patogênico ou 

de resposta a alguma abordagem terapêutica (Biomarkers Definitions Working 

Group, 2001). Às informações fornecidas por marcadores moleculares em 

oncologia somam-se os índices clínicos, laboratorias, de imagem e histológicos 

e esses se relacionam com maior ou menor agressividade tumoral, ou seja, se 

relacionam com o prognóstico. Já os marcadores preditivos estão ligados à 

resposta ao tratamento e, portanto, guiam a decisão terapêutica.  

 A descoberta de potenciais biomarcadores preditivos ou prognósticos 

respaldou o interesse no desenvolvimento de terapias individualizadas contra 
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alvos que na prática devem ser facilmente identificados em pacientes com 

CPNPC. É preciso entender as diferenças moleculares entre tumores de 

pacientes fumantes, ex-fumantes e não fumantes, as particularidades desses 

marcadores em homens e mulheres, bem como em grupos étnicos distintos. 

Técnicas como a imuno-histoquímica (IHQ), o FISH (fluorescence in situ 

hybridization), a reação em cadeia da polimerase (PCR) e os microarrays tem 

sido utilizados na caracterização de marcadores moleculares em vários tipos de 

tumores.  

Elementos como EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), KRAS 

(Kirsten rat sarcoma vírus), BRAF, TP53, HER2, EML4-ALK (Echinoderm 

microtubule-associated protein-like4/Anaplastic lymphoma kinase), MET, RE 

(receptor de estrógeno) e RP (receptor de progesterona) estão entre as 

alterações moleculares mais conhecidas, estudadas e com maior aplicabilidade 

clínica no CPNPC e serão objeto dessa dissertação. 

 

1.7. EGFR 

 

 O Epidermal Growth Factor (EGF) foi identificado em 1962 e o seu 

receptor (EGFR) purificado e caracterizado em 1980, feito que valeu o Prêmio 

Nobel de Fisiologia e Medicina alguns anos após (Cohen e colaboradores, 

1980). A via sinalizadora desencadeada pela ativação do EGFR é uma das mais 

importantes e regula o crescimento, sobrevida, proliferação e diferenciação em 

diferentes tipos celulares de mamíferos (Oda e colaboradores, 2005).  
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 O EGFR pertence a uma família de receptores tirosina cinase que inclui 

outros membros (erbB2/HER2, erbB3/HER3 e erbB4/HER4) e consiste em uma 

cadeia polipeptídica única de 1186 aminoácidos (170 KDa), expresso na maioria 

das células normais em quantidades que variam de 2 x 104 a 2 x 105  receptores 

por célula  Esses receptores são transmembranares e compartilham de uma 

estrutura similar composta de um domínio de ligação extracelular, uma pequena 

região transmembrana hidrofóbica (alpha helix), através da qual o receptor 

atravessa a membrana celular uma única vez e um domínio intracitoplasmático 

com uma região que apresenta um domínio catalítico com atividade de tirosina 

cinase. Tirosinas cinases transferem fosfato do ATP para resíduos de tirosina de 

cadeias polipeptídicas (Yarden e colaboradores, 2001). 

 O EGFR torna-se ativado por mecanismos dependentes de ligante, 

independentes de ligante e por superexpressão. O ligante mais conhecido é o 

EGF, porém o TGF-α (transforming growth factor-α), a anfirregulina e outros 

podem também exercer essa função. A ligação da proteína de sinal ao receptor, 

por exemplo, EGF ao EGFR, induz alterações conformacionais no domínio 

extracelular do receptor que torna sua conformação estável, permitindo assim a 

sua dimerização (homodimerização – combinação EGFR/EGFR ou 

heterodimerização – combinação EGFR/outro membro da família, HER2, HER3, 

HER4) e a autofosforilação de diversos resíduos de tirosina na cauda COOH 

terminal intracelular. A fosforilação desses resíduos terminais resulta em 

formação de sítios de ligação para substratos que irão participar da transdução 

do sinal. A ativação independente de ligantes pode ocorrer quando da presença 
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de mutações do EGFR que resultam na ativação constitutiva a porção tirosina 

cinase do receptor (Frederick e colaboradores, 2000). 

 A via de sinalização do EGFR é extremamente complexa. A ativação do 

receptor leva a fosforilação de resíduos chave de tirosina na porção COOH 

terminal do EGFR iniciando a cascata de eventos intracelulares por múltiplas 

vias, como por exemplo, RAS/RAF/MAPK (mitogen-activated protein kinase),  

fosfatidilinositol 3 cinase (PI3K)/AKT/mTOR e de outros transdutores de sinais e 

fatores de transcrição. A ativação dessas vias contribui para o crescimento 

celular, proliferação, diferenciação, mobilidade e sobrevida celular. 

 Em tecidos normais o EGFR é expresso em células de origem 

mesodérmica e ectodérmica. Sabe-se hoje que o status do EGFR está 

frequentemente alterado em vários tipos de tumores, notavelmente os epiteliais, 

devido à hiperexpressão, amplificação ou mutação. Nos últimos anos, o papel 

oncogênico do EGFR tem sido mais bem caracterizado diante do maior 

entendimento dos mecanismos de ativação desses receptores, da descoberta de 

mutações somáticas do receptor, assim como de mutações nos componentes 

das vias de sinalização ativadas pelo mesmo. A amplificação da via de 

sinalização do EGFR ou a transdução anormal do sinal pode induzir crescimento 

celular descontrolado e fenótipo maligno, já que essa via regula fisiologicamente 

a proliferação e sobrevida celular. 

 De forma geral, no CPNPC a positividade à IHQ para EGFR é alta, 40 a 

80% (Hirsch e colaboradores, 2009). Quando avaliado por subtipo histológico 

fica em torno de 55 a 100% para o carcinoma epidermoide, 35 a 60% para o 
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adenocarcinoma e 20 a 60% para o carcinoma de grandes células. Vários 

estudos têm mostrado uma associação entre a hiperexpressão de EGFR e 

resposta aos inibidores de tirosina cinase, porém com resultados conflitantes em 

relação ao ganho de sobrevida (John e colaboradores, 2009). 

 O gene do EGFR é localizado no braço curto do cromossomo 7 (7p21) e 

está comumente amplificado no CPNPC, 31-47% (45-50% dos 

adenocarcinomas e 30% dos carcinomas epidermoides) e o número de cópias 

usualmente é determinada pelo FISH (Varella-Garcia e colaboradores, 2009).  

 Praticamente todas as mutações relevantes do EGFR em CPNPC 

ocorrem nos éxons 18, 19, 20 e 21 e essas afetam o sítio de ligação ao ATP do 

domínio de tirosina cinase, local onde também se ligam os seus potenciais 

inibidores. As mutações de sensibilidade mais comuns (aproximadamente 90% 

das mutações descritas na literatura) são a substituição de leucina por arginina 

no códon 858 do éxon 21 (L858R) e as deleções no éxon 19 que usualmente 

envolvem os códons de 746 ao 750. Substituições no éxon 18 e inserções ou 

substituições no éxon 20 perfazem mais ou menos 5% das alterações cada uma 

(Sharma e colaboradores, 2007).  Mutações no códon 790 resultando em 

substituição de um resíduo de treonina por metionina no éxon 20 (T790M) são 

identificadas em 50% dos casos de resistência secundária aos inibidores de 

tirosina cinase (John e colaboradores, 2009), e em alguns casos, em torno de 

3%, são identificadas primariamente (Inukai e colaboradores, 2006). Outras 

mutações de resistência primária ou secundária já foram identificadas nos éxons 
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19 e 20 do EGFR e são menos comuns (D716Y, V769L, S768I, inserções no 

éxon 20) (Sharma e colaboradores, 2007).  

No geral a frequência de mutações de EGFR em CPNPC varia de 5-30% 

dependendo da população estudada (10% entre os caucasianos, 30% entre 

asiáticos) (Johnson e colaboradores, 2005) e são mais comuns em 

adenocarcinomas, mulheres, asiáticos e não tabagistas (Gazdar, 2009). Entre o 

subtipo adenocarcinoma, 10 a 40% apresentam mutação em EGFR, sendo essa 

bastante rara no carcinoma epidermoide (que apresenta alta expressão de 

EGFR). Faltam dados a respeito da frequência de mutação em populações 

miscigenadas como a brasileira.Vários inibidores de EGFR estão em 

investigação. Anticorpos monoclonais bloqueiam o domínio extracelular do 

EGFR, competindo com o ligante e resultando na inibição da ativação do 

receptor. Outra abordagem na inibição do EGFR é a utilização de pequenas 

moléculas que bloqueiam a atividade de tirosina cinase do EGFR impedindo a 

cascata de eventos intracelular. Gefitinibe e erlotinibe são inibidores reversíveis 

de tirosina cinase aprovados em muitos países para o tratamento do CPNPC 

avançado, independentemente da presença de mutações do EGFR. 

 A presença de mutações em EGFR, especialmente as que conferem 

sensibilidade ao tratamento, como as deleções do éxon 19 e as substituições no 

éxon 21, está relacionada à resposta aos inibidores de EGFR que podem chegar 

a 70%. É interessante mencionar que diferenças na resposta podem ocorrer de 

acordo com a mutação presente; no IPASS, por exemplo, deleções no éxon 19 

se relacionaram à taxa de resposta de 84,8% versus 60,9% naqueles com 
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mutações no éxon 21. O estudo IPASS demonstrou ainda que o uso do 

gefitinibe está associado à maior sobrevida livre de progressão (SLP) em 

relação à quimioterapia citotóxica padrão em primeira linha para os pacientes 

carreadores de mutações em EGFR, enquanto este tratamento levou a menor 

SLP em comparação à quimioterapia entre pacientes com EGFR selvagem (Mok 

e colaboradores, 2009). Vários outros estudos também apresentaram achados 

similares em relação ao valor preditivo da mutação de EGFR, repetidamente 

associada a maiores taxas de resposta com os inibidores orais de tirosina cinase 

(Han e colaboradores, 2005; Mitsudomi, 2005). 

 Os resultados finais do estudo SATURN da manutenção da terapia oral 

com erlotinibe após 4 ciclos de quimioterapia citotóxica padrão no tratamento de 

primeira linha do CPNPC mostrou ganho de SLP para o grupo tratado quando 

comparado ao braço tratado com placebo; o benefício foi observado entre os 

pacientes que apresentavam superexpressão de EGFR pela imuno-

histoquímica, mas foi muito maior para aqueles que apresentavam mutações de 

EGFR com uma redução de risco de progressão da ordem de 90%. (Cappuzzo e 

colaboradores, 2010). 

Esse conjunto de dados da literatura demonstra a importância de se 

avaliar o status do EGFR em pacientes diagnosticados com CPNPC. 

 

1.8. KRAS 
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 Como muitos oncogenes, a família RAS foi originalmente descoberta 

através do estudo de retrovírus causadores de câncer em animais. Em 1982 foi 

relatada a clonagem de genes humanos homólogos ao do rato Harvey (Ha ou 

H)-RAS e Kirsten (Ki ou K)-RAS (principal isoforma do gene RAS) e um ano 

depois neuroblastoma (N)-RAS. Hoje sabemos que os genes RAS codificam 

uma família de proteínas ligantes de guanosina trifosfato (GTP) de 21 KDa, 

ligadas à membrana, constituindo elementos fundamentais na via de sinalização 

mediada por EGFR e que regulam o crescimento celular, diferenciação e 

apoptose através da interação com efetores múltiplos, incluindo MAPK, STAT e 

PI3K (Riely e colaboradores, 2009). 

 Em 1984, um estudo demonstrou a associação de câncer de pulmão com 

uma mutação ativadora de KRAS que não foi encontrada em tecido normal 

adjacente (Santos e colaboradores, 1984). O gene RAS está implicado na 

patogênese e prognóstico de um terço de todos os tumores humanos incluindo o 

adenocarcinoma de pulmão, cólon e pâncreas. Mutações pontuais resultam em 

ativação constitutiva da cascata levando a maior diferenciação, proliferação e 

crescimento celular.  

 O gene do KRAS é localizado no braço curto do cromossomo 12. Hoje 

sabemos que as proteínas RAS podem participar da carcinogênese quando 

aminoácidos nos códons 12 e 13 (97% das mutações) são substituídos como 

resultado de uma mutação pontual no gene, embora existam descrições de 

incidência minoritária de mutações nos códons 11, 17, 18, 59, 61, 62 e 92.  

Mutações em KRAS constituem a maioria das mutações encontradas na família 
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RAS, perfazendo aproximadamente 90%. Em estudo recente, demonstrou-se 

que a mutação de transição de uma guanina para alanina (G/A) foi mais comum 

em pacientes que nunca fumaram cigarros, enquanto as mutações de 

transversão de uma guanina por uma timina ou citosina (G/T ou G/C), as quais 

tem relação direta com carcinógenos presentes no tabaco como as nitrosaminas 

e os hidrocarbonetos policíclicos, foram mais comuns em fumantes e ex-

fumantes (Riely e colaboradores, 2009).  

 As mutações do KRAS são um importante fator de mau prognóstico em 

CPNPC (Mascaux e colaboradores, 2005), parecem estar relacionadas a uma 

menor resposta à inibição do EGFR, tanto em sua porção extracelular (anticorpo 

monoclonal cetuximabe) quanto em seu domínio de tirosina cinase (erlotinibe e 

gefitinibe) e estão presentes em 15% a 30% dos adenocarcinomas de pulmão 

(Loriot e colaboradores, 2009). A maior parte delas ocorre em tabagistas, 

estando raramente presentes em carcinomas epidermoides (5% dos casos) e 

em não fumantes, cerca de 4%. A ativação do KRAS e do EGFR é redundante e 

a coexistência destas mutações é extremamente rara.   

 Agentes anti-RAS como os inibidores de farnesil-transferase, fracassaram 

em mostrar ganho em sobrevida em inúmeros estudos clínicos (Riely e 

colaboradores, 2009). Drogas alvo que modulam a via elicitada pelo KRAS 

mutado estão em desenvolvimento clínico como o inibidor de MEK (AZD-6244) e 

podem trazer benefício no tratamento de pacientes com esse tipo de mutação. 

 

1.9. BRAF 
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 As proteínas RAF (RAF-1/CRAF, ARAF e BRAF) são serina/treonina 

cinases ativadas pelo RAS. Estruturalmente elas podem ser divididas em dois 

domínios funcionais com três regiões conservadas: o domínio N-terminal 

regulatório e o domínio C-terminal de cinase. Em sua conformação inativa RAF 

apresenta uma estrutura fechada com os domínios interagindo entre si. RAS se 

liga ao domínio regulatório e recruta RAF; a fosforilação da treonina 599 e da 

serina 602 na alça de ativação no BRAF resulta em sua ativação. A maioria das 

funções de RAF é mediada por sua fosforilação e posterior ativação de 

MAPK/MEK1 e 2 (Vakiani e colaboradores, 2011). 

 O gene do BRAF é localizado no braço longo do cromossomo 7. 

Mutações somáticas pontuais ocorrem em aproximadamente 8% dos tumores, 

mais frequentemente em melanomas, tumores de tireóide, cólon e ovários. As 

mutações concentram-se em duas regiões do domínio cinase – a alça rica em 

glicina (éxon 11) e o segmento de ativação (éxon 15). Notavelmente, uma única 

substituição de valina por ácido glutâmico no códon 600 (V600E) é responsável 

pela maioria das mutações encontradas em tumores humanos e leva a ativação 

constitutiva da atividade desta cinase. Com raras exceções, mutações de BRAF 

são encontradas em um padrão mutuamente exclusivo com mutações de KRAS 

(Vakiani e colaboradores, 2011). 

 No CPNPC as mutações no éxon 15 de BRAF estão presentes em 1-2% 

dos casos (Schmid e colaboradores, 2009). Nesses tumores a clássica V600E é 

pouco comum e perde espaço para outras mutações no éxon 15 assim como 

mutações no éxon 11, que parecem ser mais comuns nesse contexto (Brose e 
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colaboradores, 2002). Mutações de BRAF em melanoma já estão sendo 

estudadas como potencial alvo terapêutico e também em CPNPC com o 

emprego de inibidores de MEK (AZD-6244) em um estudo de fase II e com o uso 

de sorafenibe que é uma pequena molécula inibidora de tirosina cinase das vias 

de RAF/MEK/ERK, VEGRF e PDGFR. 

 

1.10. EML4-ALK 

 

 O oncogene EML4-ALK é um novo alvo molecular em CPNPC. 

Inicialmente descrito em 2007, representa a fusão da porção N-terminal de 

EML4 (echinoderm microtubule-associated protein-like 4) com o domínio 

intracelular cinase de ALK (Anaplastic lymphoma kinase). ALK foi primeiramente 

identificado em linfomas de células anaplásicas com rearranjos cromossômicos; 

outras translocações envolvendo o locus de ALK foram posteriormente descritas. 

O ponto de fusão de ALK é conservado entre as tirosinas cinases quiméricas, 

incluindo o EML4-ALK ocorrendo fusão completa do domínio cinase intracelular 

de ALK com o parceiro correspondente e consequente ativação da atividade de 

tirosina cinase. EML4 e ALK estão ambos localizados no braço curto do 

cromossomo 2, separados por 12.000 pares de bases, mas em direções 

opostas, portanto, para que seja gerada a fusão uma inversão em um dos genes 

deve acontecer (Soda e colaboradores, 2007).  

Diversas séries demonstraram frequência variando entre 1,0% a 6,7% em 

populações não selecionadas de CPNPC (Koivunen, 2008; Takeuchi, 2008; 
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Perner, 2008; Inamura, 2008; Shaw e colaboradores, 2009). Esta alteração 

ocorre principalmente entre pacientes mais jovens, não tabagistas e quase 

exclusivamente com a histologia adenocarcinoma; a presença de células em 

anel de sinete foi associada à presença da fusão, mas não é mandatória (Shaw 

e colaboradores, 2009). Embora os estudos iniciais tenham sugerido uma 

frequência maior em homens, dados recentes não confirmaram esta tendência 

(Shaw, 2009). As mutações de EGFR, KRAS e a translocação de EML4-ALK 

parecem ser mutuamente exclusivas.  

Inibidores orais específicos de ALK cinase, como por exemplo, o 

crizotinibe, já estão em desenvolvimento e excelentes respostas ao seu uso já 

foram reportadas em pacientes com tumores que apresentam a fusão EML4-

ALK: 87% de controle de doença e 57% de resposta objetiva, de acordo com os 

resultados apresentados na plenária da ASCO 2010 (Bang e colaboradores, 

2010). Um estudo de fase III encontra-se em andamento, mas face ao benefício 

observado, a droga já se encontra em avaliação pelo FDA para aprovação ainda 

em 2011 baseado nas evidências até agora publicadas. 

 

1.11. HER2  

 

 HER2 é o segundo membro de receptores de tirosina cinase da 

superfamília de EGFR, não tem nenhum ligante específico conhecido e está 

hiperexpresso, amplificado ou menos comumente mutado em vários tumores. 

HER2 é ativado formando heterodímeros com outros membros da família e é o 
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parceiro preferencial para dimerização com os mesmos, incluindo o EGFR. A 

interação molecular entre HER2 e EGFR regula e diversifica a via de sinalização 

e sinais mitóticos podem estar aumentados pela coexpressão de HER2 

(Doebele e colaboradores, 2010). O gene do HER2 é localizado no braço longo 

do cromossomo 17. 

 A alteração mais comum do HER2 é a sua superexpressão; o gene está 

amplificado em aproximadamente 20% dos tumores de mama, situação em que 

a proteína está validada como alvo terapêutico. A amplificação de HER2 ocorre 

em 2-23% dos CPNPC dependendo do estudo. A expressão da proteína 

(definida por imuno-histoquímica como 2+ ou 3+) em 11-32% e mutações em 

2% dos casos e parecem ser mais frequentes nas populações asiáticas 

(Swanton e colaboradores, 2006). Essas alterações são observadas 

principalmente em adenocarcinomas, pacientes não fumantes e as mutações 

predominantemente envolvem inserções no códon 774 do éxon 20 (Pao e 

colaboradores, 2011). 

 A interdependência e a natureza complexa da superfamília de HER 

podem explicar porque o bloqueio de um único receptor pode levar a respostas 

modestas. Uma nova geração de inibidores reversíveis (lapatinibe) e 

irreversíveis (BIBW 2992 e neratinibe – HKI272) de EGFR e HER2 está em 

desenvolvimento. Esta inibição dupla interrompe a cooperação entre os dois 

receptores envolvidos o que parece melhorar a atividade antitumoral quando 

comparada ao bloqueio de um único receptor (Burris, 2009). Esses agentes, 

principalmente os inibidores irreversíveis, estão emergindo como possíveis 
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agentes com potencial de subverter a resistência adquirida ao uso de inibidores 

de tirosina cinase de EGFR reversíveis. 

 

1.12. TP53 

 

 O gene TP53 em humanos está localizado na posição 13.1 do braço curto 

do cromossomo 17 (17p13.1) e possui 11 éxons, sendo o primeiro não-

codificante; é o gene supressor de tumor mais importante do genoma humano. A 

proteína nuclear P53, codificada por este gene, possui 53 KDa e é composta por 

393 aminoácidos. Esta proteína pode ser dividida em cinco regiões funcionais: 

domínio de ativação transcricional; domínio rico em prolina; domínio de ligação 

ao DNA; domínio de tetramerização e o domínio de regulação de ligação não 

específica ao DNA (Hollstein e colaboradores, 1991). 

 A proteína P53 é um fator de transcrição constitutivamente expresso em 

baixos níveis em quase todos os tipos de células humanas. Sob diferentes 

estímulos, P53 sofre modificações pós-traducionais, tais como fosforilação e 

acetilação, e é acumulada no núcleo da célula, exercendo mecanismos 

antitumorais com suas funções de regulação do ciclo celular, indução de 

apoptose e inibição da angiogênese. A P53 ativa proteínas de reparo de DNA; 

induz parada da proliferação e bloqueia o ciclo celular no ponto de regulação 

G1/S, permitindo reparo do DNA e indução de apoptose em situações em que o 

dano ao DNA foi irreparável. 
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 Os estímulos que ativam P53 são originados a partir de estresse 

genotóxico (dano ao DNA por radiação ultravioleta, carcinógenos, drogas 

citotóxicas) e estresse não-genotóxico (hipóxia). 

 O TP53 é um dos genes que mais se encontra mutado em todos os tipos 

de câncer. Cerca de 97% das mutações descritas para este gene são 

encontradas na região que codifica o domínio de ligação da proteína ao DNA 

(Hainaut e colaboradores, 2000). A P53 mutante não se liga ao DNA de uma 

forma eficaz e, consequentemente não há parada na divisão celular. Assim, as 

células se dividem de maneira desregulada e podem dar origem a tumores. É 

sabido que 30% de todas as mutações na proteína se concentram em seis 

códons: 175, 245, 248, 249, 273, 282 (hotspots).  Componentes da fumaça do 

tabaco induzem transversões de guanina para timina (G-T) nos códons 157, 

158, 245, 248 e 273 da p53 no câncer de pulmão (Hainaut e colaboradores, 

2001). Cinquenta a 70% dos adenocarcinomas e carcinomas epidermoides 

apresentam mutações em P53 (Herbst e colaboradores, 2008), essas também 

estão associadas ao consumo do cigarro e idade precoce ao diagnóstico. 

 

1.13. Receptores Hormonais (Estrógeno e Progesteron a) 

 

 Já foi descrito que estrógenos estimulam a proliferação celular em 

CPNPC e que a expressão de receptores de estrógeno (RE) estaria associada a 

um pior desfecho em pacientes com câncer de pulmão (Stabili e colaboradores, 

2011). O estrógeno estimula vias não genômicas aumentando segundo 
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mensageiros como AMP cíclico, cálcio e também ativando PI3K e MAPK. Uma 

interação entre RE e EGFR foi demonstrada na qual o estrógeno pode 

rapidamente ativar indiretamente o EGFR em linhagens de câncer de pulmão 

através da liberação de ligantes (Stabili e colaboradores, 2005). A expressão de 

duas isoformas de receptores de estrógeno, α e β, já foi descrita no CPNPC; a 

isoforma α, mais comum em câncer de mama, ovário e endométrio, está 

presente de 0 a 75% dos casos, enquanto a β é mais frequentemente expressa 

no câncer de ovário e de pulmão (Bogush e colaboradores, 2010). Ainda não 

existe consenso se a expressão de receptores hormonais no CPNPC estaria 

relacionada ao pior desfecho dos pacientes.   

Efeitos da progesterona são mediados por receptores de progesterona 

(RP) e a expressão desses no CPNPC é controversa com alguns estudos 

mostrando alta frequência e outros mostrando expressão varíavel ou pouca dos 

mesmos (0-63%). Alguns estudos relacionaram a expressão de RP com melhor 

prognóstico do CPNPC (Stabili e colaboradores, 2011). 

 

1.14. MET 

 

 O MET é um receptor de tirosina cinase localizado na superfície celular 

cujo ligante é o HGF (hepatocyte growth factor). Encontra-se expresso em 

células epiteliais de muitos órgãos durante a embriogênese e na vida adulta 

(incluindo fígado, pâncreas, próstata, rins, músculos, medula óssea) e é 

superexpresso em vários tumores, incluindo CPNPC.   
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 O HGF é uma glicoproteína de 90 KDa da família das serinas proteases 

secretada como uma cadeia única inativa por células mesenquimais que é  

quebrada por um número de proteases extracelulares em heterodímeros ativos. 

A ligação do HGF induz a homodimerização de MET e autofosforilação 

específica de vários resíduos de tirosina o que leva a ativação de várias vias de 

sinalização intracelulares, incluindo RAS/ERK, PI3K/AKT e cSRC. Alterações na 

via de HGF/MET podem conferir substancial vantagem de proliferação e 

potencial invasor para o CPNPC (Eder e colaboradores, 2009). 

 Mutações somáticas no gene de MET já foram identificadas resultando 

em deleções no domínio justamebrana com ativação do receptor. Amplificação 

do gene de MET ocorre em até 10% dos tumores gástricos, 4% dos tumores de 

esôfago e 3-11% dos de pulmão. Além dos efeitos proliferativos e 

antiapoptóticos comuns a outros fatores de crescimento, a ativação de MET 

estimula o desprendimento de células, migração e invasividade. Estudos prévios 

mostraram que a amplificação de MET está relacionada à resistência adquirida 

aos inibidores reversíveis de tirosina cinase de EGFR em 20% dos CPNPC 

(Cappuzzo e colaboradores, 2009a). Alguns estudos clínicos já estão em 

andamento avaliando moléculas contra MET ou seu ligante HGF. 
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2. JUSTIFICATIVA 



30 
 

Esse estudo surge da necessidade de termos dados de frequência na 

população brasileira das principais alterações moleculares no CPNPC. A 

pesquisa de biomarcadores em pacientes com diagnóstico de CPNPC já é 

rotineiramente adotada em grandes centros de tratamento do câncer como MD 

Anderson (BATTLE Program) e Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. 

Espera-se que a caracterização molecular tumoral em um futuro próximo possa 

fazer parte da nossa rotina resultando em uma melhor escolha da terapia, 

promovendo um tratamento custo efetivo e dessa forma, respaldando o 

processo decisório dos órgãos governamentais na incorporação de novas 

drogas no tratamento do CPNPC. 
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3. OBJETIVOS  
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3.1. Objetivos primários 

 
Descrever, através de reação em cadeia da polimerase (PCR) e 

sequenciamento direto, a frequência e o tipo de mutação do EGFR, KRAS, 

BRAF e TP53 em uma coorte de brasileiros com CPNPC operado. 

 Investigar o padrão de expressão (frequência de positividade e 

intensidade) das proteínas EGFR, HER2, ALK, receptor de estrógeno e receptor 

de progesterona nos tumores através da análise por imuno-histoquímica. 

Determinar o número de cópias gênicas de EGFR, HER2, MET e a 

presença da fusão EML4-ALK por FISH. 

 

3.2. Objetivos secundários 

 
 Correlacionar os diferentes achados de alterações moleculares com 

características clínicas e com o desfecho dos pacientes da coorte. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1. Aspectos éticos 

 

O estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

INCA (protocolo CEP 130/09) – Anexos II, III e IV. Todos os aspectos éticos 

envolvidos encontram-se de acordo com a resolução do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS 196/96 (DOU, 201, 16 de outubro de 1996) e suas resoluções 

complementares. 

 

4.2. Desenho do estudo, população avaliada, colabor ações 

 

Foi realizado um estudo do tipo coorte retrospectiva. Foram incluídos 

pacientes com CPNPC diagnosticados no Instituto Nacional de Câncer (INCA, 

Rio de Janeiro, Brasil) e no Hospital A.C. Camargo (São Paulo, Brasil). Os 

tumores foram ressecados cirurgicamente entre os anos de 2003 e 2007 e 

retrospectivamente selecionados através de uma busca ativa nos arquivos 

eletrônicos da Divisão de Patologia (DIPAT) do INCA e do Hospital A.C. 

Camargo.  Foram incluídos os 157 casos encontrados que tinham tanto 

informações clínicas, como amostras tumorais disponíveis para a realização dos 

testes propostos. 

Colaborações com Dr. Kengo Takeuchi da Japanese Foundation for 

Cancer Research e com Dr. Federico Cappuzzo do Departamento de Oncologia 

da Ospedale Riuniti em Livorno, Itália foram construídas nesse estudo. 
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4.3. Amostras tumorais 

 

 As lâminas e blocos de parafina dos tumores incluídos foram 

selecionados do arquivo do DIPAT/INCA e do Hospital A.C. Camargo e 

analisados com o objetivo de encontrar o bloco com a melhor representação 

tumoral de cada caso incluído. A partir dos blocos representativos de cada um 

dos tumores, os mesmos foram morfologicamente reavaliados pela médica 

patologista Simone Terra do DIPAT e pelo Dr. Fernando Soares do A.C. 

Camargo. Para a confirmação do diagnóstico foram consideradas as 

características histopatológicas, analisadas através das lâminas coradas por 

hematoxilina-eosina (HE). 

 

4.4. Características estudadas 

 

 O questionário de coleta de dados foi elaborado utilizando características 

demográficas, clínicas e variáveis relacionadas à classificação do desfecho – 

Anexo V. Foram revistos os prontuários de todos os pacientes selecionados.  

 A data do diagnóstico foi considerada a data do laudo citológico ou 

histopatológico, que estabeleceu o diagnóstico de CPNPC, usando o laudo mais 

antigo, quando existia mais de um. A data do óbito foi a encontrada em 

atestados de óbito anexados ao prontuário ou, quando esses não foram 

encontrados, a data de óbito registrada no prontuário. A data da última 
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observação foi definida como última data que o paciente esteve no hospital, seja 

no ambulatório, data da última alta hospitalar ou atendimento na emergência. 

 Por se tratar de uma coorte entre 2003 e 2007, quando da avaliação do 

estadiamento pelo TNM, a classificação usada foi a descrita na sexta edição (a 

versão mais atual foi publicada apenas em 2009, conforme comentado na 

introdução). 

 Foi definido como não tabagista aquele paciente com menos de cem 

cigarros consumidos em toda a vida. Os indivíduos que interromperam o hábito 

de fumar há mais de doze meses antes da data do diagnóstico foram definidos 

como ex-tabagistas, enquanto os que continuaram fumando ou pararam há 

menos de doze meses são tabagistas ativos. Para o cálculo da carga tabágica 

foi utilizado o número de maços consumidos por dia (1 maço = 20 cigarros), 

multiplicado pelo número de anos que o paciente fumou (Fishman e 

colaboradores, 2003). Pacientes com carga tabágica menor que 15 maços ano 

foram denominados light smokers. 

  

4.5. Análise da expressão das proteínas 

 

Com o objetivo de investigar o valor das proteínas EGFR, HER-2, ALK e 

receptores hormonais (estrógeno e progesterona) no CPNPC, a expressão das 

mesmas foi analisada pela técnica de imuno-histoquímica utilizando como 

ferramenta o tissue microarray (TMA). O TMA é um método no qual um bloco de 

parafina receptor é construído através da inclusão de numerosos fragmentos 
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cilíndricos de amostras de tecidos obtidos a partir de dezenas ou centenas de 

blocos de parafina convencionais (blocos doadores). 

A distribuição dos tecidos a serem incluídos no bloco receptor segue uma 

ordem pré-determinada, ou seja, em um único bloco de parafina podem estar 

reunidas centenas de amostras de tecidos, que por sua vez poderão ser 

analisadas em um único momento, resultando na economia de tempo e de 

reagentes para a realização de diferentes técnicas e, principalmente, permitindo 

uma uniformização nos experimentos realizados nos estudos retrospectivos 

envolvendo uma grande amostra populacional.  

Nas preparações histológicas convencionais coradas com HE foram 

identificadas e demarcadas, pelo patologista Dr. Fernando Soares, as áreas 

tumorais a serem incluídas no bloco de TMA. 

O bloco de TMA foi construído no Departamento de Anatomia Patológica 

do Hospital A.C. Camargo em colaboração com Dr. Fernando Soares. Foram 

retirados dos blocos de parafina doadores cilindros de 1 milímetro de diâmetro 

de tecidos representativos de cada um dos tumores incluídos. Estes cilindros 

foram inseridos, de forma ordenada e previamente definida, em um bloco 

receptor de resina sintética. Cada tumor foi representado por dois cilindros. 

Tumores selecionados como controles positivos internos também foram 

inseridos no bloco de TMA.  

A partir do bloco de TMA, foram feitos cortes de 4 µm e montados sobre 

lâminas. O tecido foi fixado e as lâminas foram então apropriadamente 

identificadas e armazenadas até o seu uso nas análises por imuno-histoquímica. 
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 4.5.1. Imuno-histoquímica (IHQ) 

  

 Para a análise de imuno-histoquímica as lâminas de TMA já prontas 

foram submetidas à desparafinização através da imersão das mesmas em xilol 

por 10 minutos e álcool por 5 minutos (3 vezes cada) em temperatura ambiente 

e lavadas em água corrente. 

 

 4.5.2. Imuno-histoquímica para Receptores Hormonais  (RH) 

  

 A imuno-histoquímica para receptores hormonais foi feita em colaboração 

com Dr. Paulo Faria do DIPAT/INCA, seguindo o protocolo abaixo descrito. 

 A fixação em formalina bloqueia o acesso dos anticorpos aos epítopos 

alvos mascarando o antígeno. Para expor o antígeno a recuperação antigênica 

foi feita incubando as lâminas em panela a vapor contendo tampão citrato pH 6,0 

para o receptor de progesterona e tampão tris-EDTA pH 9,0 para o receptor de 

estrógeno por 20 minutos. Após esse período as lâminas foram incubadas por 

40 minutos. Terminado o tempo de incubação as lâminas ficaram ainda dentro 

do becker contendo o tampão, esfriando por 10 minutos e posteriormente foram 

lavadas em água corrente por 10 minutos. 

 As lâminas foram incubadas por 5 minutos com TBST, tampão TBS, pH 

7,6 contendo Tween 20 0,1% (DAKO) e depois cobertas com a solução de 

bloqueio de peroxidase contida no kit Novolink Polymer Detection Systems 

(Leica Microsystems) por 5 minutos e lavadas rapidamente com água destilada. 
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São novamente incubadas com TBST, 3 banhos de 5 minutos cada e cobertas 

com a solução de bloqueio de proteína contida no kit Novolink Polymer, por 5 

minutos. 

 Os anticorpos primários foram diluídos - RE (clone SP1 da LABVISION) 

diluição 1:900 e RP (clone 16 da NOVOCASTRA) diluição 1:2700 e as lâminas 

foram então incubadas com os anticorpos primários por 12 horas a 4ºC. No dia 

seguinte, após a incubação com o anticorpo primário, as lâminas foram lavadas 

rapidamente com água destilada e novamente incubadas com TBST, 3 banhos 

de 5 minutos cada. Para a detecção do anticorpo primário, após as lavagens, as 

lâminas foram incubadas por 30 minutos com o bloqueador pós-primário do kit, 

seguido por lavagem com água destilada e 3 banhos de 5 minutos com TBST. 

Após, as lâminas foram incubadas por 30 minutos com o polímero Novolink, 

seguido por 3 lavagens de 5 minutos com TBST. 

 As lâminas foram incubadas então com 3,3’ tetrahidroclorídrico 

diaminobenzidina (DAB) por 3 minutos em temperatura ambiente, seguido por 

uma lavagem em água corrente por 5 minutos e foram contra-coradas em 

solução de hematoxilina por 30 segundos. A contra-coloração foi utilizada para 

que fosse possível a visualização das estruturas não reconhecidas pelos 

anticorpos.  

 Com o objetivo de aumentar a sobrevida do preparado histológico foi feita 

uma desidratação através da imersão das lâminas em 3 banhos de álcool 70, 90 

e 100% e 3 banhos de xilol. Finalmente as lâminas foram cobertas com 

lamínulas. 
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 A quantificação das áreas marcadas pela imuno-histoquímica foi feita em 

conjunto com o patologista Dr. Paulo Faria em microscópio óptico comum. 

Foram considerados positivos para RE ou RP os casos em que a marcação das 

proteínas estava presente no núcleo, pelo menos de forma fraca, em mais de 

1% das células. 

  

 4.5.3. Imuno-histoquímica para EGFR e HER2 

 

 A expressão de EGFR e HER2 foi determinada em colaboração com Dr. 

Fernando Soares do Hospital A.C. Camargo de acordo com o seguinte 

protocolo.  

  A recuperação antigênica por calor foi realizada utilizando tampão citrato, 

pH 6,0. Após a recuperação antigênica, as lâminas foram resfriadas e lavadas 

em 2 banhos de 5 minutos cada. A peroxidase endógena foi bloqueada em 

solução de peróxido de hidrogênio a 3%, com a duração de 20 minutos, sendo 

as lâminas, a seguir, lavadas em água corrente e um banho de 5 min. Em 

seguida os cortes foram incubados com bloqueador de proteínas (DAKO) por 5 

minutos, à temperatura ambiente e em câmara úmida. 

 O excesso do bloqueador foi retirado com lavagem e os cortes incubados 

com anticorpo primário (HER2 1:4000 DAKO e EGFR 1:300 Leica), por 90 

minutos à temperatura ambiente. As lâminas foram lavadas em tampão PBS (3 

trocas de 5 minutos cada) e, em seguida, incubadas com o anticorpo secundário 

e com o polímero conjugado à HRP (Kit Advance-DAKO), durante 30 minutos 
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cada reagente, em câmara úmida, à temperatura ambiente. Após lavagem em 

PBS, os cortes foram incubados com o cromógeno Diaminobenzidina (DAB), por 

5 minutos, sendo as lâminas lavadas em água corrente e contracoradas com 

hematoxilina, lavadas em água corrente, desidratadas em álcool, xilol, e 

montadas em equipamento automatizado (Tissue-Tek film). 

 De acordo com a intensidade da marcação observada nas membranas 

celulares, os casos foram classificados em uma escala de 0 a 3: 0 – marcação 

fraca em menos de 10% das células, 1 – marcação fraca em mais de 10% das 

células, 2 – marcação moderada em mais de 10% das células e 3 – marcação 

forte em mais de 10% das células. Amostras com mais de 10% das células 

marcadas com qualquer intensidade foram consideradas positivas para EGFR e 

aquelas com 2 ou 3+ foram consideradas positivas para HER2.  

 

 4.5.4. Imuno-histoquímica para ALK 

  

 A imuno-histoquímica para ALK foi realizada em colaboração com Dr. 

Kengo Takeuchi da Japanese Foundation for Cancer Research. 

Resumidamente, a recuperação antigênica foi realizada com Target Retrieval 

Solution pH 9.0 (Dako) antes da incubação com um anticorpo monoclonal 

murino anti-ALK (ALK1, Dako) diluído 1:20. Foram considerados positivos os 

casos com padrão difuso de imunoreatividade no citoplasma das células 

neoplásicas.  
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4.6. Fluorescence in situ hybridization (FISH) 

 

 Para o FISH as lâminas de TMA com cortes de 4 µm já prontas foram 

utilizadas. 

 

 4.6.1. Fluorescence in situ hybridization para EGFR e HER2 

  

 Lâminas não coradas do TMA foram submetidas ao ensaio de FISH 

usando probes fluorescentes para EGFR e HER2 em colaboração com Dr. 

Fernando Soares do Hospital A.C. Camargo.  

 Foram utilizados os kits Vysis PathVysion HER2 e EGFR DNA Probe 

Kit™ (Abbott®). Após a desparafinização em duas lavagens com xilol 100% de 5 

minutos cada, a lâmina foi reidratada por meio de duas lavagens com etanol 

100% de 5 minutos cada. Em seguida, as lâminas foram tratadas com 

0,2mmol/L de HCl por 20 minutos, água destilada por 2 minutos e  tampão 

citrato por 3 minutos. As lâminas foram, então, incubadas nesse mesmo tampão 

por 30 minutos a 82°C em banho-maria e após incubad as por 36 minutos a 37ºC 

em tampão de protease para a digestão protéica. Finalmente, as lâminas foram 

levadas a formalina 10% em tampão salina fosfato por 10 minutos. A 

desidratação foi realizada com três mudanças consecutivas de etanol 70%, 85% 

e 100%. Tanto a sonda para o FISH quanto o DNA alvo foram denaturados 

juntamente por 5 minutos a 75ºC e incubados overnight a 37ºC. Em seguida a 
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lâmina foi lavada em tampão pós-hibridação (SSC e NP40) por 3 minutos a 74ºC 

e montada com contraste DAPI para a identificação dos núcleos.  

 Os casos foram avaliados através do microscópio de fluorescência e 

considerados FISH positivos para EGFR, isto é, amplificados, aqueles com 

razão gene-cromossomo ≥2 ou presença de clusters de EGFR ou mais de 15 

cópias de EGFR por célula em mais de 10% das células. Para HER2 foram 

considerados amplificados aqueles casos com razão gene-cromossomo ≥2 após 

contagem de 20 núcleos. 

 

 4.6.2. Fluorescence in situ hybridization para EML4-ALK 

 

 Os casos com imuno-histoquímica positiva para ALK foram submetidos 

ao FISH para confirmar a presença da fusão EML4-ALK em colaboração com 

Dr. Kengo Takeuchi da Japanese Foundation for Cancer Research. As lâminas 

não coradas foram processadas com Histology FISH Accessory Kit (Dako), 

submetidas à hibridização com probes fluorescentes para EML4 e ALK (GSP 

Laboratory) e examinados no microscópio de fluorescência. 

 

 4.6.3 Fluorescence in situ hybridization para MET 

  

 O FISH para MET foi realizado em colaboração com Dr. Federico 

Cappuzzo do Departamento de Oncologia da Ospedale Riuniti em Livorno, Itália. 

Lâminas não coradas do TMA foram submetidas ao ensaio de FISH usando 
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probes fluorescentes para MET. O número de cópias foi enumerado em pelo 

menos 30 núcleos por cilindro através do microscópio de fluorescência. Para 

cada cilindro a média e o desvio padrão do número de cópias de MET por célula 

foi calculado e quando resultados heterogêneos foram encontrados entre os 2 

cilindros testados, aquele com maior número de cópias foi usado para 

representar o paciente. Foram considerados positivos para amplificação de MET 

os casos com média maior ou igual a 5 cópias do gene /célula.  

 

4.7. Análise mutacional 

 

Para as análises de mutação nos genes EGFR, KRAS, BRAF e TP53 o 

DNA extraído do material emblocado em parafina foi submetido à PCR e 

sequenciamento direto. 

 

 4.7.1. Extração do DNA genômico a partir dos tecid os tumorais 

inseridos em parafina 

 

O DNA genômico de cada tumor incluído nesse estudo foi extraído de 

tecido inserido em parafina. A área tumoral foi demarcada e amostras com pelo 

menos 80% de representatividade tumoral foram usadas. Os tecidos foram 

submetidos à desparafinização, seguido pela extração de DNA utilizando o kit 

Wizard genomic DNA purification (Promega Corp.), que é composto pelos 
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tampões de lise celular e de precipitação de proteínas. A extração do DNA 

aconteceu da seguinte maneira: 

Desparafinização: Três a cinco cortes de 5 µm de tecido inserido em 

parafina de cada tumor foram colocados em um microtubo de 1,5 mL contendo 1 

mL de xilol e foram mantidos por 10 minutos no thermomixer (Eppendorf) a 

60ºC. Em seguida os cortes sofreram lavagens seriadas com etanol nas 

concentrações de 100, 98 e 70% para evitar o excesso de xilol, o qual inibiria as 

etapas a seguir. Após cada lavagem o tubo foi incubado a 60ºC por 10 minutos, 

centrifugado na velocidade máxima e teve o sobrenadante descartado. Por fim o 

tubo foi deixado aberto por 5 minutos a 65ºC para evaporar o etanol. 

Digestão enzimática pela proteinase K: Para a digestão dos tecidos, após 

a sua desparafinizaçao, o mesmo foi ressuspenso em 500 µL da solução de 

digestão (nuclei lysis solution: 400 µL; EDTA 0,5 M: 86 µL e proteinase K 200 

µg/mL: 14 µL) seguido pela incubação a 65ºC por 12 horas. Após as 12 horas de 

incubação, a proteinase K foi renovada (mais 14 µL), seguida de uma nova 

incubação a 65ºC por mais 6 horas. Após a digestão, centrifugou-se a solução a 

13.000 rpm por 5 minutos para sedimentar os debris celulares e em seguida o 

sobrenadante foi transferido para um novo microtubo. 

Precipitação de proteínas: Para obtenção um DNA com alto grau de 

pureza, foi feita a precipitação de proteínas adicionando 170 µL de uma solução 

de acetato de amônio a 7,5M, também fornecida pelo kit Wizard genomic DNA 

purification, ao sobrenadante resultante da centrifugação da etapa anterior, 

seguido por homogeneização e incubação a 4ºC por 5 minutos. Em seguida, a 
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solução foi centrifugada por 5 minutos a 13.000 rpm e o sobrenadante resultante 

foi transferido para um novo microtubo. 

Precipitação de DNA: O DNA das amostras foi precipitado através da 

adição de isopropanol seguido por uma incubação a -80ºC por 12 horas. 

Posteriormente, as amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 13.000 rpm e 

o precipitado contendo o DNA foi submetido à três lavagens com 1 mL de etanol 

95%. Após a última lavagem o tubo ficou aberto por 15 minutos para evaporação 

completa do etanol. 

Ressuspensão do DNA: O precipitado contendo DNA, depois da retirada 

completa do etanol, foi solubilizado em 50 µL de TE (Tris 100 mM, EDTA 10 

mM) a 37ºC por 30 minutos. O DNA diluído em TE foi armazenado a -20ºC até a 

sua utilização. 

 

 4.7.2. Quantificação e análise da qualidade do DNA  

 

A qualidade do DNA extraído foi determinada através da análise da 

amostra em gel de agarose contendo brometo de etídeo (0,8%). Posteriormente, 

a concentração de DNA das amostras foi obtida através da leitura por 

absorbância utilizando o espectofotômetro Nanodrop (ThermoFisher Scientific). 

De cada amostra, 1 µL do concentrado total do DNA foi utilizado para a 

quantificação. 
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 4.7.3. Reação em cadeia da polimerase (PCR) para a mplificação dos 

éxons  

 

A sequência dos iniciadores e tamanho do amplicon de cada éxon 

analisado dos genes de EGFR, KRAS, BRAF e TP53 estão especificados nas 

tabelas 2, 3, 4 e 5.  

 

 
Tabela 2: Características dos oligonucleotídeos para amplificação dos éxons 18, 19, 
20 e 21 do gene EGFR (Paez e colaboradores, 2004) 
   

Éxon Sequência (5’- 3’) 
Tamanho do 
amplicon 

18 Senso: TCCAAATGAGCTGGCAAGTG 397 pb 
 Anti-senso: TCCCAAACACTCAGTGAAACAAA  
   

19 Senso: GTGCATCGCTGGTAACATCC  297 pb 
 Anti-senso: TGTGGAGATGAGCAGGGTCT  
   

20 Senso: TCGCATTCATGCGTCTTCA  377 pb 
 Anti-senso: ATCCCCATGGCAAACTCTTG  
   

21 Senso: GCTCAGAGCCTGGCATGAA 348 pb 
 Anti-senso: CATCCTCCCCTGCATGTGT  

 

 

Tabela 3: Características dos oligonucleotídeos para amplificação do éxon 2 do gene 
KRAS (sequências gentilmente cedidas pelo Dr. Mariano Zalis) 
   

Éxon Sequência (5’- 3’) 
Tamanho do 
amplicon 

2 Senso: AGAATGGTCCTGCACCAGTAA 245 pb 
 Anti-senso: TCATTATTTTTATTATAAGGCCTGCTG  
   

2 Senso: TTAACCTTATGTGTGACATGTTCTAA 186 pb 
Nested Anti-senso: TCATTATTTTTATTATAAGGCCTGCTG  

 

 



48 
 

Tabela 4: Características dos oligonucleotídeos para amplificação dos éxons 11 e 15 
do gene BRAF (Brose e colaboradores, 2002) 
   

Éxon Sequência (5’- 3’) 
Tamanho do 
amplicon 

11 Senso: TCCCTCTCAGGCATAAGGTAA 313 pb 
 Anti-senso: CGAACAGTGAATATTTCCTTTGAT  
   

15 Senso: TCATAATGCTTGCTCTGATAGGA 224 pb 
 Anti-senso: GGCCAAAAATTTAATCAGTGGA  

 

 

Tabela 5: Características dos oligonucleotídeos utilizados para amplificação dos 
éxons 5 ao 9 do gene TP53 (referências encontradas em www-p53.iarc.fr) 
   

Éxon Sequência (5’- 3’) 
Tamanho do 
amplicon 

5 e 6 Senso: TGTTCACTTGTGCCCTGACT 467 pb 
 Anti-senso: TTAACCCCTCCTCCCAGAGA  
   
7 Senso: CTTGCCACAGGTCTCCCCAA 237 pb 
 Anti-senso: AGGGGTCAGAGGCAAGCAGA  
   
8 e 9 Senso: TTGGGAGTAGATGGAGCCT 445 pb 
 Anti-senso: AGTGTTAGACTGGAAACTTT  

 

 

Para os casos não amplificados de EGFR e TP53 após essa primeira 

rodada de reações foram submetidos a novo PCR utilizando os seguintes 

iniciadores – tabelas 6 e 7. 

Os reagentes, bem como as concentrações utilizadas para a amplificação 

dos éxons podem ser encontrados na tabela 8. 
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Tabela 6: Características dos oligonucleotídeos para amplificação dos éxons 18, 19, 
20 e 21 do gene EGFR – primers mais internos (sequências desenhadas para esse 
estudo) 
   

Éxon Sequência (5’- 3’) 
Tamanho do 
amplicon 

18 Senso: GGGCTGAGGTGACCCTTGTC 295 pb 
 Anti-senso: TCCCAAACACTCAGTGAAACAAA  
   

19 Senso: ACCATCTCACAATTGCCAGTTAA 251 pb 
 Anti-senso: TGTGGAGATGAGCAGGGTCT  
   

20 Senso: TTCTGGCCACCATGCGAAG 332 pb 
 Anti-senso: ATCCCCATGGCAAACTCTTG  
   

21 Senso: TCACAGCAGGGTCTTCTCTGTTT 280 pb 
 Anti-senso: CATCCTCCCCTGCATGTGT  

 

 

 

 

Tabela 7: Características dos oligonucleotídeos utilizados para amplificação dos 
éxons 5 ao 9 do gene TP53 – primers mais internos (sequências desenhadas para 
esse estudo) 
   

Éxon Sequência (5’- 3’) 
Tamanho do 
amplicon 

5  Senso: TTCAACTCTGTCTCCTTCCT 248 pb 
 Anti-senso: CAGCCCTGTCGTCTCTCCAG  
   
6 Senso: AGGCCTCTGATTCCTCACTG 183 pb 
 Anti-senso: TTAACCCCTCCTCCCAGAGA  
   
8  Senso: TTCCTTACTGCCTCTTGCTT 231 pb 
 Anti-senso: AGGCATAACTGCACCCTTGG  
   
9 Senso: GACAAGAAGCGGTGGAG 215 pb 
 Anti-senso: CGGCATTTTGAGTGTTAGAC  

 

 

 



50 
 

 

Tabela 8: Reagentes, concentrações e volumes utilizados para a amplificação por 
PCR 
Reagentes e concentrações  
Tampão 10x 5,0 µL 
dNTP 2 mM 5,0 µL 
MgSO4 50 mM 2,0 µL 
Oligonucleotídeo senso*  2,0 µL 
Oligonucleotídeo anti-senso* 2,0 µL 
Taq DNA polimerase Platinum®  High Fidelity 0,2 µL 
DNA 200ng 
Água DEPC Suficiente para 50 µL 

*10 mM para p53, 30 mM para KRAS e BRAF e 50 mM para EGFR 

 

As reações de PCR para EGFR, KRAS e BRAF foram realizadas no 

termociclador Applied Biosystems. As seguintes condições foram utilizadas para 

as reações de amplificação dos éxons 18, 19, 20 e 21 de EGFR: desnaturação 

inicial a 95ºC por 5 minutos, seguido por 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 

30 segundos, anelamento dos oligonucleotídeos a 60ºC por 20 segundos e 

extensão a 72ºC por 60 segundos, com uma extensão final a 72ºC por 3 

minutos.  

Para a amplificação do éxon 2 de KRAS: desnaturação inicial a 95ºC por 

15 minutos, seguido por 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 45 segundos, 

anelamento dos oligonucleotídeos a 56ºC por 45 segundos e extensão a 72ºC 

por 45 segundos, seguido de uma extensão final 72ºC por 10 minutos. Um 

segundo PCR (nested) com um oligonucleotídeo senso mais interno e o 

oligonucleotídeo anti-senso empregado na primeira reação foi realizado para os 

casos não amplificados.  
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Para a amplificação dos éxons 11 e 15 de BRAF: desnaturação inicial a 

95ºC por 15 minutos, seguido por 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 45 

segundos, anelamento dos oligonucleotídeos a 58ºC por 45 segundos e 

extensão a 72ºC por 45 segundos, com uma extensão final 72ºC por 10 minutos.  

 A PCR pelo método de touchdown foi feita para aumentar a 

especificidade na amplificação da região genômica correspondentes aos éxons 

5 ao 9 do gene TP53. Os éxons 5 e 6 foram amplificados em um único 

fragmento, sendo, portanto, mantida toda a região intrônica entre eles (amplicon 

5-6). O mesmo ocorreu com os éxons 8 e 9 (amplicon 8-9). As amostras foram 

incubadas em termociclador Peltier Termo Cycler 200 (MJ Research) sob as 

seguintes condições: desnaturação inicial a 95°C po r 3 minutos, 30 ciclos de 

desnaturação a 95°C por 30 segundos, anelamento dos  oligonucleotídeos a 

63°C por 45 segundos, com diminuição de 0,1°C por c iclo, e extensão a 72°C 

por 45 segundos. Em seguida, mais vinte ciclos de 95°C por 30 segundos, 60°C 

por 45 segundos e 72ºC por 45 segundos. Por último foi feita a extensão final a 

72ºC por 7 minutos. 

Alíquotas de todos os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese 

em gel de agarose a 2% contendo brometo de etídeo. Os fragmentos de DNA 

amplificados foram visualizados através de iluminação com luz ultravioleta e 

fotografados utilizando o equipamento de fotodocumentação Geldoc (BioRad). 

Após a confirmação da amplificação dos amplicons desejados, os produtos 

foram armazenados a 4ºC até o seu uso. 
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 4.7.4. Purificação do produto de PCR 

 

Para eliminar qualquer substância que pudesse inibir a reação de 

sequenciamento, os produtos de PCR foram purificados através da utilização do 

kit illustra GFX™ PCR DNA and GEL Band Purification (Ge Healthcare) 

seguindo o protocolo do fabricante. As amostras com DNA amplificado 

armazenadas sofreram spin por 15 segundos. Um volume de 500 µL do tampão 

de captura foi colocado em colunas que contém uma matriz de vidro que é 

capaz de reter o DNA, e, então, o produto de PCR era adicionado a esse 

tampão de captura e o microtubo contendo o tampão de captura e o produto de 

PCR submetidos à centrifugação a 13.000 rpm por 35 segundos. O eluído foi 

descartado e foi adicionado um volume de 500 µL do tampão de lavagem. Essa 

solução foi submetida a uma nova centrifugação a 13.000 rpm por 30 segundos 

e após a centrifugação, as colunas foram transferidas para microtubos de 1,5 

mL. Foi adicionado, então, um volume 25 µL do tampão de eluição no centro de 

cada coluna. Após o tempo de espera de 1 minuto, recomendado pelo kit, os 

microtubos foram centrifugados a 13.000 rpm por 1 minuto, e, então, as colunas 

foram descartadas. 

Todos os produtos de PCR purificados foram submetidos à eletroforese 

em gel de agarose a 2% corado com brometo de etídeo e foram visualizados 

através da luz ultravioleta e fotografados utilizando o Geldoc (BioRad). A eluição 

contendo o produto de PCR purificado foi armazenado a -20ºC até o seu uso. 
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 4.7.5. Sequenciamento automático  

 

O sequenciamento foi realizado pelo Laboratório de Genética do Instituto 

Nacional de Câncer, no sequenciador automático 3130XL DNA Analyzer 

(Applied Biosystems). A reação utilizando o kit Big-Dye Terminator foi realizada 

no sentido senso e anti-senso de acordo com as condições padronizadas 

previamente. Inicialmente, as soluções contendo o DNA, os iniciadores (senso 

ou anti-senso a 5mM) e água DEPC (Sigma Chemical) foram distribuídas em 

placas de 96 poços, totalizando um volume de 7,5 µL por poço. A cada poço foi 

adicionado 1 µL da solução de Big Dye contendo ddNTPs (dNTPs marcados 

com corantes fluorescentes que vão ser incorporados às fitas de DNA e poderão 

ser lidos pelo sequenciador) e 1,5 µL do tampão de sequenciamento 5X. A 

reação do sequenciamento foi realizada no termociclador Applied Biosystems 

(Applied Biosystems) nas seguintes condições: 94ºC por 10 segundos, 50ºC por 

5 segundos e 60ºC por 4 minutos, com 40 repetições desse ciclo. 

Os produtos de reação de sequenciamento foram, então, precipitados 

para retirada de ddNTPS livres que poderiam interferir na leitura da sequência 

de DNA. Para isso, a placa foi centrifugada brevemente e foram adicionados 30 

µL de isopropanol a 75% em cada poço, seguido por homogeneização manual 

por 10 segundos e por uma incubação sob abrigo da luz por 15 minutos. Após a 

incubação, as amostras foram submetidas a uma centrifugação a 4.000 rpm por 

45 minutos, o sobrenadante foi descartado e, então, 50 µL de etanol a 75% 

foram adicionados em cada poço. Para eliminar o máximo possível de etanol, a 
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placa foi submetida a uma centrifugação invertida até 600 rpm, seguida por uma 

incubação a 60ºC por 10 minutos sob abrigo da luz. 

Após o processo de precipitação, os produtos da reação de 

sequenciamento foram submetidos à eletroforese no sequenciador através da 

desnaturação, adicionando 10 µL de formamida, fator altamente desnaturante 

que permite a separação das duas fitas de DNA. A placa foi, então, colocada a 

95ºC por 3 minutos sob abrigo da luz, seguido por uma incubação a 4ºC por 5 

minutos. A placa contendo as amostras foi colocada no sequenciador automático 

3130XL DNA Analyzer (Applied Biosystems), que utiliza capilares. No 

sequenciador, as amostras de DNA marcadas com ddNTPs foram aplicadas a 

um gel de capilar e submetidas à eletroforese. A migração do DNA foi detectada 

e o resultado foi gerado pelo programa. 

 

 4.7.6. Análise nas alterações nas sequências dos g enes 

 

As sequências foram analisadas através do uso do programa 

Sequencher™ versão 4.7 (Gene Codes Corporation). Como sequências 

referências para os genes foram utilizadas as sequências selvagens obtidas pelo 

genoma humano presente no banco de dados do NCBI. A descrição das 

mutações encontradas foi feita de acordo com a numeração do códon obtido 

utilizando o banco de dados com genes selvagens do Ensembl Genome 

Browser (http://www.ensembl.org) – Anexo VI. 
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4.8. Banco de dados e análises estatísticas 

 

Para garantir a qualidade da informação, os dados clínicos e moleculares 

foram armazenados, organizados, codificados e extraídos utilizando um banco 

de dados construído no Microsoft Access 2000, que foi desenvolvido pela Área 

de Gerenciamento e Análise de Dados do INCA em colaboração com Isabel da 

Nóbrega. As análises estatísticas desse estudo foram feitas através do 

programa SPSS versão 18.0 em colaboração com Isabele Ávila Small. 

A sobrevida global (SG) foi calculada do momento do diagnóstico até o 

óbito ou o último contato registrado e a sobrevida livre de progressão (SLP) do 

diagnóstico até a recidiva ou morte por qualquer causa. A associação entre as 

características clínicas e as alterações moleculares pesquisadas foi avaliada 

com o qui-quadrado de Pearson. O método de Kaplan-Meier foi empregado para 

o cálculo de sobrevida, o logrank para obter os valores de p na análise 

univariada. Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 
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5. RESULTADOS  



57 
 

5. 1. Características clínico-patológicas dos pacie ntes  

 

 Foram incluídos 157 pacientes com CPNPC operados no período de 2003 

a 2007. A idade mediana da população ao diagnóstico foi de 62,6 anos (mínimo: 

40,7 – máximo: 83,0 anos), com discreta predominância de homens n = 83, 

52,9%. A distribuição dos subtipos histológicos foi a seguinte: 86 

adenocarcinomas (54,8%), 12 casos (7,7%) de carcinoma bronquioloalveolar, 50 

carcinomas epidermoides (31,8%) e 9 casos foram classificados como outros 

subtipos (5,7%) que incluem carcinomas de grandes células, adenoescamosos e 

CPNPC indiferenciados. Quanto à exposição ao tabaco, 23 pacientes (14,6%) 

nunca fumaram, 56 (35,7%) foram classificados como ex-tabagistas e 71 

(45,2%) como tabagistas; 120 pacientes foram avaliados quanto à carga 

tabágica e uma mediana de 40 maços ano foi encontrada (mínimo: 1 – máximo: 

200).  

Em relação ao tratamento, 72% dos pacientes foram submetidos à 

lobectomia, 15,9% à pneumectomia e os demais a outros tipos de ressecção. 

Quanto ao estadio patológico 82 casos (52,2%) eram estadio I, 34 (21,6%) 

estadio II, 29 (18,5%) estadio III e 7 (4,5%) estadio IV, em 5 casos, dadas as 

limitações de uma coorte retrospectiva, não foi possível determinar o estadio 

patológico. Como o benefício do tratamento adjuvante foi estabelecido em 

meados de 2004, apenas 29,9% da amostra recebeu algum tipo de 

quimioterapia baseada em platina após a cirurgia. Oito pacientes (5,1%) com 

linfadenomegalias mediastinais volumosas ou que apresentaram 
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extravasamento linfonodal ou com margens cirúrgicas comprometidas foram 

encaminhados à radioterapia adjuvante. Vale mencionar que 6 (3,8%) pacientes 

fizeram algum tipo de radioterapia neoadjuvante (antes da cirurgia) e 10 (6,4%) 

quimioterapia neoadjuvante, com o objetivo de tornar a ressecção cirúrgica 

possível. As características gerais dos pacientes incluídos estão descritas na 

tabela 9. 

 

Tabela 9: Características gerais dos pacientes 
Característica n % 

   
Idade mediana, anos 62,6 
    Mínimo-máximo 40,7-83,0 
Gênero   
    Masculino 83 52,9 
    Feminino 74 47,1 
Tabagismo   
    Nunca fumou 23 14,6 
    Ex-tabagista 56 35,7 
    Tabagista 71 45,2 
    Desconhecido 7 4,5 
Histologia   
    Adenocarcinoma 86 54,8 
    Bronquioloalveolar 12 7,7 
    CEC 50 31,8 
    Outros* 9 5,7 
Estadiamento patológico   
    I 82 52,2 
    II 34 21,6 
    III 29 18,5 
    IV 7 4,5 
    Desconhecido 5 3,2 
Quimioterapia adjuvante   
   Sim 47 29,9 
   Não 110 70,1 
Total 157 100 
*Outros: carcinoma de grandes células, adenoescamoso, CPNPC 
indiferenciado 

  

 Com um seguimento mediano de 56,5 meses (IC 95%: 52,4 – 60,5), a 

mediana de sobrevida global – figura 1 e de sobrevida livre de progressão para a 
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população estudada ainda não foram alcançadas. Como esperado a sobrevida 

global foi maior nos estadios I-II quando comparado aos estadios III-IV (mediana 

não alcançada x 36,2 meses, p = 0,01) – figura 2. A sobrevida global entre as 

mulheres foi estatisticamente maior que a dos homens (mediana não alcançada 

x 59,8 meses, p = 0,004) – figura 3. Não houve diferença estatisticamente 

significativa em sobrevida global e sobrevida livre de progressão de acordo com 

o subtipo histológico e história de tabagismo. 

 

 

 

Figura 1: Kaplan-Meier para sobrevida global dos pacientes com CPNPC – 

mediana ainda não alcançada. 
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Figura 2: Kaplan-Meier para sobrevida global dos pacientes com CPNPC de 

acordo com o estadio (I e II versus III e IV; p = 0,01) 

 

Figura 3: Kaplan-Meier para sobrevida global dos pacientes com CPNPC de 

acordo com o gênero (feminino versus masculino; p = 0,004)  
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A expressão de EGFR e HER2 foi avaliada com sucesso por imuno-

histoquímica respectivamente em 152 e 153 casos: 92,1% foram classificados 

como positivos para EGFR, 89% dos adenocarcinomas e 96,5% dos carcinomas 

epidermoides testados foram positivos. Apenas 5,2% dos casos testados foram 

positivos à imuno-histoquímica para HER2 – figura 4. Sete casos (4,6%) 

apresentaram IHQ positivas para EGFR e HER2 concomitantemente.  

 

 

Figura 4: Exemplo de caso positivo para EGFR por análise de IHQ (3+, 

marcação forte da membrana em mais de 10% das células) – A; exemplo de 

caso positivo para HER2 por análise de IHQ (3+, marcação forte da membrana 

em mais de 10% das células) – B 

 

 
 O número de cópias gênicas de EGFR e HER2 foi avaliado 

respectivamente por FISH em 151 e 155 casos. Amplificação foi identificada em 

4% (6/151) e 2% (3/155) para EGFR e HER2, respectivamente – figura 5. 

 

A B 



62 
 

 

Figura 5: Exemplo de caso não amplificado para EGFR ao FISH – A; exemplo de 

caso amplificado para EGFR ao FISH – B 

 

 Considerando a pesquisa de receptores hormonais, nenhum dos casos 

apresentou expressão de progesterona. Quanto ao receptor de estrógeno, 154 

pacientes foram avaliados e 12 (7,8%) apresentaram expressão nuclear fraca. 

As características desse grupo estão resumidas na tabela 10. Metade dos casos 

com expressão de RE foi em pacientes do sexo masculino e 8 casos estão 

associados com história de tabagismo. A expressão de RE foi associada ao 

subtipo adenocarcinoma (p = 0,029); nenhuma outra associação entre RE e 

características clínicas foi encontrada – tabela 11. Não houve diferença 

estatisticamente significativa em sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão entre o grupo que expressou receptor de estrógeno e aquele 

negativo para o marcador. 

 

 

A B 
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Tabela 10: Características dos pacientes com expressão de estrógeno 

  
Característica n % 

   
Idade mediana, anos 60,1 
    Mínimo-máximo 43,4 - 79,3 
Gênero   
    Masculino 6 50 
    Feminino 6 50 
Tabagismo   
    Nunca fumou 1 8,3 
    Tabagista 5 41,7 
    Ex-tabagista 3 25 
    Desconhecido 3 25 
Histologia   
    Adenocarcinoma 7 58,3 
    Bronquioloalveolar 4 33,4 
    CEC 1 8,3 
Estadiamento patológico   
    I 8 66,6 
    II 2 16,7 
    III 2 16,7 
    IV 0 0 
Total 12 100 
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Tabela 11: Associação entre expressão RE e variáveis clínicas válidas 
 RE  

 Positivo Negativo  
Característica n % n % p 

Gênero     0,77 
    Masculino 6 50 77 54,2  
    Feminino 6 50 65 45,8  
Tabagismo     0,85 
    Nunca fumou 1 11,1 21 15,2  
    Tabagista 5 55,6 64 46,4  
    Ex-tabagista 3 33,3 53 38,4  
Histologia     0,029 
    Adenocarcinoma# 11 91,7 85 59,9  
    CEC e outros* 1 8,3 57 40,1  
Estadiamento patológico     0,56 
    I e II 10 83,3 105 76,1  
    III e IV 2 16,7 33 23,9   
# Incluindo casos classificados como bronquioloalveolar 

*Outros: carcinoma de grandes células, adenoescamoso, CPNPC indiferenciado 

A distribuição de idade e carga tabábica é semelhante entre as categorias (p > 0,05) 

 

 Dos casos da coorte, 156 foram submetidos com sucesso à imuno-

histoquímica para ALK e 4 foram positivos (2,6%) – figura 6. A análise por FISH 

desses casos positivos mostrou várias fusões EML4-ALK em 3 dos casos e no 

outro foram identificados poucos sinais de fusão – figura 7, o que levanta a 

hipótese de que esse caso em particular represente uma variante específica da 

fusão ou que exista outro gene parceiro (análises futuras serão realizadas para 

essa identificação). Os 4 casos com rearranjo de ALK eram adenocarcinomas, 1 

deles bronquioloalveolar – em nenhum dos casos foi descrita a presença de 

células em anel de sinete à histologia. Ainda entre os casos positivos, 3 eram 

mulheres, 2 não fumantes e 2 ex-fumantes (1 dos casos com história limitada de 

consumo de tabaco: 1 maço ano e o outro com carga tabágica de 40 maços 

ano), 3 casos apresentavam estadio avançado ao diagnóstico (estadio III) – 



65 
 

tabela 12. A avaliação das associações entre as características clínicas, 

patógicas e a EML4-ALK é prejudicada pelo pequeno número de casos 

positivos, entretanto parece haver uma tendência a uma correlação com 

adenocarcinomas, não fumantes e estadios mais avançados – tabela 13. 

Nenhum dos 4 casos apresentou mutação para EGFR, KRAS ou BRAF; 

adicionalmente 2 dos casos são selvagens e 2 mutados para TP53. Até o 

presente momento um dos pacientes com a fusão apresentou recidiva e os 

outros 3 permanecem em seguimento sem evidência de doença; não houve 

diferença estatisticamente significativa em sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão entre os grupos com ou sem a fusão. 

 

 

 Figura 6: Foto dos 4 casos com IHQ positiva para ALK (A-D) 
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Figura 7: FISH para EML4-ALK dos 4 casos com IHQ positiva para ALK. A, B e 

C – FISH positivo para EML4-ALK; D – poucos sinais de fusão 
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Tabela 12: Características dos pacientes com expressão de ALK 
   

Característica n % 
   
Idade mediana, anos 53,2 
    Mínimo-máximo 50,7 - 72,4 
Gênero   
    Masculino 1 25 
    Feminino 3 75 
Tabagismo   
    Nunca fumou 2 50 
    Tabagista 0 0 
    Ex-tabagista 2 50 
Histologia   
    Adenocarcinoma 3 75 
    Bronquioloalveolar 1 25 
    CEC 0 0 
Estadiamento patológico   
    I 1 25 
    II 0 0 
    III 3 75 
    IV 0 0 
Total 4 100 

 

Tabela 13: Associação entre fusão EML4-ALK e variáveis clínicas válidas 
 fusão EML4-ALK  

 Presente Ausente  
Característica n % n % p 

Gênero     0,25 
    Masculino 1 25 82 53,9  
    Feminino 3 75 70 46,1  
Tabagismo     0,04 
    Nunca fumou 2 50 20 13,8  
    Tabagista e ex-tabagista 2 50 125 86,2  
Histologia     0,11 
    Adenocarcinoma# 4 100 94 61,8  
    CEC e outros* 0 0 58 38,2  
Estadiamento patológico     0,01 
    I e II 1 25 115 77,7  
    III e IV 3 75 33 22,3   
# Incluindo casos classificados como bronquioloalveolar 

*Outros: carcinoma de grandes células, adenoescamoso, CPNPC indiferenciado 

A distribuição de idade e carga tabábica é semelhante entre as categorias (p > 0,05) 
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 Dos 157 casos, a amplificação do gene MET foi avaliado com sucesso em 

148 (94,3%) e dos casos avaliados, 19 (12,8%) apresentaram média de mais de 

5 cópias/célula, ou seja, foram considerados positivos – figura 8. As 

características dos pacientes com amplificação de MET estão na tabela 14. O 

status de FISH para MET não está associado ao gênero, tabagismo, histologia 

ou estadio – tabela 15. Não houve diferença estatisticamente significativa em 

sobrevida global entre o grupo considerado FISH positivo para MET e o grupo 

sem amplificação, porém houve uma tendência a um pior prognóstico para o 

grupo amplificado (p = 0,27) – figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Exemplos de casos considerados positivos por FISH para MET (média 

maior ou igual a 5 cópias do gene/célula) 
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Tabela 14: Características dos pacientes com amplificação de MET 
   

Característica n % 
   
Idade mediana, anos 61,8 
    Mínimo-máximo 43,4 - 76,3 
Gênero   
    Masculino 10 52,6 
    Feminino 9 47,4 
Tabagismo   
    Nunca fumou 3 15,8 
    Tabagista 10 52,6 
    Ex-tabagista 6 31,6 
Histologia   
    Adenocarcinoma 14 73,6 
    Bronquioloalveolar 1 5,3 
    CEC 4 21,1 
Estadiamento patológico   
    I 9 47,4 
    II 4 21,0 
    III 4 21,0 
    IV 1 5,3 
    Desconhecido 1 5,3 
Total 19 100 

 

Tabela 15: Associação entre amplificação de MET e variáveis clínicas válidas 
 MET  

 Amplificado Não amplificado  
Característica n % n % p 

Gênero     0,79 
    Masculino 10 52,6 72 55,8  
    Feminino 9 47,4 57 44,2  
Tabagismo     0,90 
    Nunca fumou 3 15,8 18 14,8  
    Tabagista e ex-tabagista 16 84,2 104 85,2  
Histologia     0,10 
    Adenocarcinoma# 15 78,9 77 59,7  
    CEC e outros* 4 21,1 52 40,3  
Estadiamento patológico     0,64 
    I e II 13 72,2 98 77,2  
    III e IV 5 27,8 29 22,8   
# Incluindo casos classificados como bronquioloalveolar 

*Outros: carcinoma de grandes células, adenoescamoso, CPNPC indiferenciado 

A distribuição de idade e carga tabábica é semelhante entre as categorias (p > 0,05) 
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Figura 9: Kaplan-Meier para sobrevida global dos pacientes com CPNPC de 

acordo com o status de MET (p = 0,27) 

 

 Os exons 18 ao 21 do EGFR, o exon 2 de KRAS, os exons 11 e 15 de 

BRAF e os exons 5 ao 9 do gene TP53 foram analisados nesse estudo. Como 

dito anteriormente, esses exons foram escolhidos, pois neles se concentra a 

grande maioria das mutações descritas até o momento para os respectivos 

genes. 

 A análise mutacional foi realizada com sucesso em 93,6% (147/157) dos 

casos para EGFR, 95,5% (150/157) para KRAS, 89,8% (141/157) para BRAF e 

83,4% (131/157) para TP53. A frequência das mutações em cada gene foi 

22,4% (33/147) para EGFR, 20,7% (31/150) para KRAS, 9,2% (13/141) para 
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BRAF, 57,3% (75/131) para TP53. Cromatogramas representativos de casos 

mutados podem ser observados nas figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Além 

disso, as características clinico-patológicas dos grupos mutados estão descritas 

na tabela 16.  

Tabela 16: Característica dos grupos mutados para EGFR, KRAS, BRAF e TP53 
 EGFR KRAS BRAF TP53 

Característica n % n % n % n % 
         

Idade mediana, anos 58,3 63,4 67,3 63,1 
    Mínimo-máximo 43,4 - 79,2 43,4 - 76,7 47,5 - 75,4 40,7 - 79,9 
Gênero         
    Masculino 13 39,4 15 48,4 9 69,2 40 53,3 
    Feminino 20 60,6 16 51,6 4 30,8 35 46,7 
Tabagismo         
    Nunca fumou 5 15,2 4 12,9 1 7,7 10 13,3 
    Tabagista 17 51,4 10 32,3 7 53,8 38 50,7 
    Ex-tabagista 9 27,3 14 45,1 5 38,5 23 30,7 
    Desconhecido 2 6,1 3 9,7 0 0 4 5,3 
Histologia         
    Adenocarcinoma 18 54,5 24 77,4 5 38,5 36 48 
    Bronquioloalveolar 3 9,1 2 6,5 0 0 6 8 
    CEC 11 33,4 4 12,9 8 61,5 28 37,3 
    Outros* 1 3 1 3,2 0 0 5 6,7 
Estadiamento#         
    I 19 57,6 14 45,1 6 46,2 44 58,7 
    II 5 15,1 6 19,4 5 38,4 13 17,3 
    III 5 15,1 7 22,6 1 7,7 12 16 
    IV 2 6,1 3 9,7 1 7,7 3 4 
    Desconhecido 2 6,1 1 3,2 0 0 3 4 

Total 33 100 31 100 13 100 75 100 
*Outros: carcinoma de grandes células, adenoescamoso, CPNPC indiferenciado 
#Estadiamento patológico 

 

 A análise de EGFR foi realizada em 147 casos e em 33 deles (22,4%) foi 

detectado algum tipo de mutação – tabela 17. Mutações ativadoras de EGFR 

relacionadas à sensibilidade aos inibidores de tirosina cinase foram observadas 

em 15 casos (10,2%) – 12 deleções no éxon 19 e 3 mutações L858R, éxon 21. 
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Um dos casos apresentou uma mutação sabidamente relacionada à resistência - 

D770insGT, éxon 20 e curiosamente outro caso mostrava 2 mutações, uma de 

resistência e outra de sensibilidade -  G719C, éxon 18 e S768I, éxon 20 em um 

paciente não exposto previamente a inibidor tirosino cinase da via EGFR. Nos 

16 casos restantes (10,8%) foram observadas outras variantes raramente 

descritas ou nunca descritas na literatura. Seis casos (4,1%) apresentavam mais 

de uma mutação nos éxons de EGFR testados – tabela 18. 

 As mutações de EGFR estão associadas com o sexo feminino (p = 

0,049); outras variáveis clínicas e patológicas não se relacionaram à mutação de 

EGFR. Isso decorre do fato que, de maneira interessante, várias mutações 

ocorreram em tabagistas e ex-tabagistas e no subtipo epidermoide – tabela 17. 

Dos tabagistas e ex-tabagistas com mutações em EGFR apenas 4 eram light 

smokers. 

Tabela 17: Associação entre mutação de EGFR e variáveis clínicas válidas 
 EGFR  

 Mutado Selvagem  
Característica n % n % p 

Gênero     0,049 
    Masculino 13 39,4 67 58,8  
    Feminino 20 60,6 47 41,2  
Tabagismo     0,74 
    Nunca fumou 5 16,1 15 13,8  
    Tabagista e ex-tabagista 26 83,9 94 86,2  
Histologia     0,81 
    Adenocarcinoma# 21 63,6 70 61,4  
    CEC e outros* 12 36,4 44 38,6  
Estadiamento patológico     0,76 
    I e II 24 77,4 83 74,8  
    III e IV 7 22,6 28 25,2   
# Incluindo casos classificados como bronquioloalveolar  

*Outros: carcinoma de grandes células, adenoescamoso, CPNPC indiferenciado 

A distribuição de idade e carga tabábica é semelhante entre as categorias (p > 0,05) 
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Tabela 18: Mutações de EGFR 

Caso Mutação Gênero Histologia 
Tabagismo  

(carga tabágica) 
2 E746_A750del - E19 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (40) 
6 P733S - E19 Masculino CEC Ex-tabagista (30) 
7 E746_A750del - E19 Feminino Adenocarcinoma Ex-tabagista (59) 

12 T710I - E18, F795L - E20 Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (110) 
17 L858R - E21 Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (22) 
22 E746_A750del - E19 Feminino CEC Ex-tabagista (5) 
32 S695N - E18, P753L - E19 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (90) 
36 D807N - E20 Masculino CEC Tabagista (37) 
42 K455_A750del - E19 Feminino CEC Ex-tabagista (3) 
46  E749K - E19 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (60) 
47 L858R, E866K - E21 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (35) 
49 P694S - E18 Feminino Bronquioloalveolar Nunca fumou 
50 E746_A750del - E19 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (40) 
56 P699S - E18 Feminino CEC Tabagista (36) 

58 
E746_A750del - E19, G810D - 

E20 Masculino CEC Tabagista (90) 
65 P733S - E19 Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
68 G719C - E18, S768I - E20 Feminino Adenocarcinoma Ex-tabagista (20) 
71 G796D - E20 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (37) 
72 G796S - E20 Masculino CEC Ex-tabagista (42) 
73 W731STOP - E19 Feminino CEC Tabagista (7) 
82 A840T - E21 Masculino CEC Ex-tabagista (10) 
85  E749K - E19 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (35) 
87 E746_A750del - E19 Feminino CEC Tabagista (35) 
94 Q787STOP - E20 Feminino CEC Tabagista (50) 
97 A859T - E21 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (70) 
113 L858R - E21 Masculino Adenoescamoso Tabagista (NR) 
114 K745_A750del - E19 Feminino Adenocarcinoma NR 
125 D770insGT - E20 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (66) 
127 K745_A750del - E19 Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
141 E746_T751del - E19 Masculino Bronquioloalveolar Nunca fumou 
144 C775Y,R776H - E20 Feminino Adenocarcinoma NR 
147 E746_A750del ins P - E19 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (38) 
163 K745_A750del - E19 Feminino Bronquioloalveolar Nunca fumou 

E – éxon 
NR – não relatado 
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Figura 10: Cromatograma com mutação para EGFR – Éxon 19, E746_A750 del 

(caso 87) 

 
 

 

Figura 11: Cromatograma com mutação para EGFR – Éxon 21, L858R (caso 17) 
 

 Quanto ao KRAS, 150 casos foram sequenciados para o éxon 2 e 20,7% 

(n = 31) apresentaram mutação. Não houve diferença entre os grupos mutados e 

não mutados de acordo com o gênero ou estadiamento. A grande maioria das 

mutações ocorreu entre tabagistas ou ex-tabagistas, com 4 casos mutados entre 
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os que nunca fumaram, porém não há diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo dos mutados e dos não mutados. Quanto ao subtipo histológico as 

mutações foram associadas ao subtipo adenocarcinoma, incluindo os casos 

classificados como bronquioloalveolar (n = 26), com 5 mutações encontradas no 

grupo como classificado em CEC e outros (p = 0,05) – tabela 19. Entre os 

adenocarcinomas avaliados, 27,95% apresentavam mutação e 8,7% entre os 

epidermoides. As mutações de KRAS ocorreram quase na totalidade nos códons 

12 e 13 (como já bem descrito na literatura), exceto em 3 casos com mutações 

nos códons 15, 18 e 20 – tabela 20.  

 
 
 
 

Tabela 19: Associação entre mutação de KRAS e variáveis clínicas válidas 
 KRAS  

 Mutado Selvagem  
Característica n % n % p 

Gênero     0,53 

    Masculino 15 48,4 65 54,6  
    Feminino 16 51,6 54 45,4  

Tabagismo     0,94 

    Nunca fumou 4 14,3 17 14,8  
    Tabagista e ex-tabagista 24 85,7 98 85,2  

Histologia     0,05 

    Adenocarcinoma# 26 83,9 67 56,3  
    CEC e outros* 5 16,1 52 43,7  

Estadiamento patológico     0,14 

    I e II 20 66,7 92 79,3  
    III e IV 10 33,3 24 20,7  
# Incluindo casos classificados como bronquioloalveolar 

*Outros: carcinoma de grandes células, adenoescamoso, CPNPC indiferenciado 

A distribuição de idade e carga tabábica é semelhante entre as categorias (p > 0,05) 
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Tabela 20: Mutações de KRAS  

Caso 
Mutação 
– éxon 2 Gênero Histologia 

Tabagismo  
(carga tabágica) 

5 G12D Masculino Bronquioloalveolar Ex-tabagista (30) 
7 A18D Feminino Adenocarcinoma Ex-tabagista (59) 
29 G12A Feminino Adenocarcinoma Tabagista (33) 
32 G12C Masculino Adenocarcinoma Tabagista (90) 
39 G12C Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (50) 
51 G13C Feminino Adenocarcinoma Tabagista (20) 
53 G12C Feminino Bronquioloalveolar Ex-tabagista (30) 
63 G12C Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
67 G12C Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (38) 
69 G12D Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
73 G12D Feminino CEC Tabagista (7) 
75 G12C Masculino Adenocarcinoma Tabagista (35) 
78 G12D Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (20) 

 80* G12C Masculino Adenocarcinoma Tabagista (100) 
85 G12C Feminino Adenocarcinoma Tabagista (35) 
86 T20M Masculino CEC Ex-tabagista (200) 
91 G15D Masculino Bronquioloalveolar Ex-tabagista (34) 
100 G12C Feminino Adenocarcinoma Tabagista (75) 
101 G13C Feminino Adenocarcinoma Ex-tabagista (15) 
103 G12C Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (13) 
110 G12D Feminino Adenocarcinoma Tabagista (45) 
111 G12C Masculino Adenocarcinoma NR 
112 G12C Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
115 G12C Feminino Adenocarcinoma Tabagista (46) 
121 G13C Masculino Adenoescamoso Ex-tabagista (50) 
143 G13D Feminino CEC Ex-tabagista (34) 
144 G12C Feminino Adenocarcinoma NR 
146 G12C Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (30) 
149 G12C Masculino CEC NR 
151 G12A Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (30) 
160 G12D Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 

*Caso com 2 nódulos ressecados, um adenocarcinoma com mutação em KRAS e um CEC 
com mutação em BRAF 

NR - Não relatado 
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Figura 12: Cromatograma com mutação para KRAS – T20M (caso 86) 
 

 

Figura 13: Cromatograma com mutação para KRAS – G12C (caso 103) 
 

 A análise de BRAF foi realizada com sucesso para os éxons 11 e 15 em 

141 casos; 13 deles apresentaram alguma mutação. Predominante no sexo 

masculino (n = 9), o maior número de mutações encontradas em BRAF estava 

localizado no éxon 11 (n = 8), ocorreu no subtipo epidermoide (n = 8) e em 
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pacientes tabagistas ou ex-tabagistas (n = 12); não houve associação entre a 

presença da mutação de BRAF e as características clínicas e patológicas – 

tabela 21. Todas as mutações encontradas foram diferentes da clássica V600E 

– tabela 22. 

Tabela 21: Associação entre mutação de BRAF e variáveis clínicas válidas 
 BRAF  

 Mutado Selvagem  
Característica n % n % p 

Gênero     0,24 
    Masculino 9 69,2 67 52,3  
    Feminino 4 30,8 61 47,7  
Tabagismo     0,44 
    Nunca fumou 1 7,7 19 15,7  
    Tabagista e ex-tabagista 12 92,3 102 84,3  
Histologia     0,08 
    Adenocarcinoma# 5 38,5 81 63,3  
    CEC e outros* 8 61,5 47 36,7  
Estadiamento patológico     0,46 
    I e II 11 84,6 93 75,6  
    III e IV 2 15,4 30 24,4   
# Incluindo casos classificados como bronquioloalveolar 
*Outros: carcinoma de grandes células, adenoescamoso, CPNPC indiferenciado 

A distribuição de idade e carga tabábica é semelhante entre as categorias (p > 0,05) 

 

Tabela 22: Mutações de BRAF 

Caso Mutação  Gênero Histologia 
Tabagismo 

 (carga tabágica) 
6 H585Y, T589I, Q609STOP - E15 Masculino CEC Ex-tabagista (30) 
19 S605G, E611K - E15 Masculino CEC Tabagista (33) 
30 S467L - E11 Masculino CEC Tabagista (100) 
38 R603STOP, G615R - E15 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (40) 
48 G466V - E11 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (61) 
58 T740I - E11 Masculino CEC Tabagista (90) 
70 S466L - E11 Feminino CEC Tabagista (80) 

 80* S467P - E11 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (100) 
86 D594N - E15 Masculino CEC Ex-tabagista (200) 
88 G445E, S467L - E11 Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (33) 
90 G464R - E11 Masculino CEC Ex-tabagista (40) 
92 G442D - E11 Masculino CEC Ex-tabagista (36) 
93 R603STOP - E15 Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 

*Caso com 2 nódulos ressecados, um adenocarcinoma com mutação em KRAS e um CEC com mutação em BRAF 

E - éxon 
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Figura 14: Cromatograma com mutação para BRAF – Éxon 15, Q609STOP 
(caso 6) 
 

 

Figura 15: Cromatograma com mutação para BRAF – Éxon 11, S467L (caso 30) 
 

 Mutações de TP53 foram detectadas em 57,3% dos casos testados 

(75/131). Em 15 casos foram encontradas duas ou mais mutações no gene e ao 

todo foram 21 mutações no éxon 5, 33 no éxon 6, 11 no éxon 7, 25 no éxon 8 e 

3 no éxon 9; 24 transversões, 39 transições, 6 casos com transversões e 

transições. Treze mutações incluíam deleções, inserções e códons de parada – 
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produção de proteína truncada e o restante apresentava troca de um único par 

de base – mutações missense – tabela 24. Associações entre as variáveis 

clínicas e patológicas com as mutações de TP53 estão mostradas na tabela 23; 

não houve relação entre as variáveis estudadas e alterações em TP53. As 

mutações foram comuns em todos os subtipos histológicos, 52,5% dos 

adenocarcinomas avaliados apresentavam mutações, assim como 64,7% dos 

carcinomas epidermoides e esteve presente tanto em tabagistas quanto em não 

tabagistas.  

 

 

Tabela 23: Associação entre mutação de TP53 e variáveis clínicas válidas 

 TP53  

 Mutado Selvagem  

Característica n % n % p 
Gênero     0,81 
    Masculino 40 53,3 31 55,4  
    Feminino 35 46,7 25 44,6  
Tabagismo     0,87 
    Nunca fumou 10 14,1 8 15,1  
    Tabagista e ex-tabagista 61 85,9 45 84,9  
Histologia     0,16 
    Adenocarcinoma# 42 56 38 67,9  
    CEC e outros* 33 44 18 32,1  
Estadiamento patológico     0,28 
    I e II 57 79,2 39 70,9  
    III e IV 15 20,8 16 29,1   
# Incluindo casos classificados como bronquioloalveolar  

*Outros: carcinoma de grandes células, adenoescamoso, CPNPC indiferenciado 

A distribuição de idade e carga tabábica é semelhante entre as categorias (p > 0,05) 

 

Tabela 24: Mutações de TP53 

Caso Mutação encontrada Gênero Histologia 
Tabagismo  

(carga tabágica) 
1 H193R - E6 Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
2 H193R - E6 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (40) 
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4 H193R - E6 Feminino Bronquioloalveolar Nunca fumou 
9 H179P - E5, H193R - E6 Feminino CEC Nunca fumou 

16 V217M - E6 Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
20 P278F - E8 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (31) 
21 G245D - E7 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (35) 
22 H193R - E6 Feminino CEC Ex-tabagista (5) 
24 P223S - E6 Feminino Bronquioloalveolar Ex-tabagista (40) 
27 A161T - E5 Masculino CEC Tabagista (15) 
28 R267P - E8, Y327H - E9 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (10) 
29 C242F - E7 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (33) 
30 H193R - E6, P278S - E8 Masculino CEC Tabagista (100) 
32 R158L - E5 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (90) 
36 R273C - E8, T312I - E9 Masculino CEC Tabagista (37) 
37 M246_N247del - E7 Masculino CEC Ex-tabagista (NR) 
38 P177L - E5 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (40) 
41 C242Y - E7 Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (90) 
42 H193R - E6 Feminino CEC Ex-tabagista (3) 
43 E286STOP - E8 Masculino CEC Tabagista (112) 
45 L206W - E6, R273L - E8 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (50) 
49 G244S - E7 Feminino Bronquioloalveolar Nunca fumou 
55 H193R - E6 Feminino Bronquioloalveolar Nunca fumou 
56 H193R - E6 Feminino CEC Tabagista (36) 
57 V157A - E5 Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (60) 
58 G266R, K305E - E8 Masculino CEC Tabagista (90) 
60 K138N - E5 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (80) 
61 T150I - E5 Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
62 R280S - E8 Feminino CEC Ex-tabagista (17) 
63 E285Q, R306STOP - E8 Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
66 C141R - E5 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (NR) 
70 G154V - E5 Feminino CEC Tabagista (80) 
68 R267P - E8 Feminino Adenocarcinoma Ex-tabagista (20) 
76 G154V - E5 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (42) 
77 E204STOP - E6 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (25) 
79 P151H - E5 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (62) 
82 R273H - E8 Masculino CEC Ex-tabagista (10) 
84 E204STOP - E6 Feminino Adenocarcinoma Ex-tabagista (40) 
85 H179R - E5 Feminino Adenocarcinoma Tabagista (35) 
86 H193R - E6 Masculino CEC Ex-tabagista (200) 
87 F134I - E5 Feminino CEC Tabagista (35) 
88 M160K - E5 Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (33) 
91 H193Y, V219A - E6 Masculino Bronquioloalveolar Ex-tabagista (34) 
93 E204STOP - E6 Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
98 H193R - E6 Feminino Outros Ex-tabagista (13) 
99 H179D - E5 Feminino CEC Ex-tabagista (15) 
102 G187del - E6 Masculino CEC Tabagista (60) 
103 V196M, Y220C - E6 Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (13) 
104 E289K - E8 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (40) 
105 R280I - E8 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (35) 
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109 V219E - E6 Masculino CEC Ex-tabagista (60) 
113 H193Y - E6 Masculino Adenoescamoso Tabagista (NR) 
116 H193R - E6 Feminino Adenocarcinoma NR 
120 G266V - E8 Masculino CEC Tabagista (40) 
121 G245V - E7 Masculino Adenoescamoso Ex-tabagista (50) 
122 R273H - E8 Feminino CEC Tabagista (60) 
127 R249S - E7 Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
131 E198del, G187D, H193Y - E6 Masculino Bronquioloalveolar Tabagista (46) 
132 L145P - E5 Masculino CEC Tabagista (NR) 
133 S261I, G262S - E8 Feminino Adenocarcinoma Nunca fumou 
134 R209del - E6 Feminino CEC NR 
136 P152R - E5, A189T - E6 Masculino Grandes células Ex-tabagista (50) 
139 H193Y, I195N - E6 Masculino Bronquioloalveolar Tabagista (45) 

142 
T150I - E5,  

G262S, G266E, R306Q - E8 Masculino Adenoescamoso Ex-tabagista (40) 
143 T253del - E7 Feminino CEC Ex-tabagista (34) 
144 C238S - E7 Feminino Adenocarcinoma NR 
145 A161V - E5, G245C - E7 Feminino Adenocarcinoma Ex-tabagista (10) 
146 T170M – E5 Masculino Adenocarcinoma Ex-tabagista (30) 
147 H193Y - E6 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (38) 
148 N311_N314del ins T - E9 Masculino CEC Tabagista (30) 
154 P301ins C - E8 Masculino CEC NR 
155 E286K - E8 Masculino CEC Tabagista (NR) 
156 R273L - E8 Masculino Adenocarcinoma Tabagista (100) 
158 V172G - E5 Masculino CEC Tabagista (80) 
161 T231del - E7 Masculino CEC Tabagista (20) 

E - éxon  

NR - Não relatado 

  

 

 

Figura 16: Cromatograma com mutação para TP53 – Éxon 6, H193R (caso 42) 
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Nessa coorte não houve diferença estatisticamente significativa em 

sobrevida global ou sobrevida livre de progressão quando se compararam casos 

com ou sem mutações de EGFR, KRAS, BRAF e TP53 (p > 0,05) – figuras 17, 

18 e 19, exceto para sobrevida livre de progressão de acordo com mutação de 

KRAS (p = 0,012). Quando analisado o subgrupo de pacientes que receberam 

algum tipo de quimioterapia adjuvante baseada em platina (47 casos) também 

não houve diferença estatisticamente significativa entre o desfecho dos casos 

mutados e os não mutados para EGFR, KRAS, BRAF e TP53. 

 

 

Figura 17: Kaplan-Meier para sobrevida livre de progressão dos pacientes com 

CPNPC de acordo com mutação em EGFR (p = 0,096) 
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Figura 18: Kaplan-Meier para sobrevida livre de progressão dos pacientes com 

CPNPC de acordo com mutação em KRAS (p = 0,012) 

 

Figura 19: Kaplan-Meier para sobrevida global dos pacientes com CPNPC de 

acordo com mutação em TP53 (p = 0,13) 
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 Mutações concomitantes foram encontradas em 8 casos (5,1%), 1 caso 

mutado para KRAS e BRAF, 2 casos mutados para EGFR e BRAF e 5 casos 

com mutações em EGFR e KRAS – tabelas 25 e 26.   

 

Tabela 25: Número de mutações concomitantes 
Mutação BRAF KRAS 
EGFR 2 5 
KRAS 1 - 

 

 

 

Tabela 26: Mutações concomitantes 
 

Caso Gênero Histologia 
Tabagismo  

Mutação encontrada 
 

(carga 
tabágica) 

BRAF 
e 

KRAS 
86 Masculino CEC 

Ex-tabagista  KRAS éxon 2 - T20M 

(200) BRAF éxon 15 - D594N - E15 

BRAF 
e 

EGFR 

6 Masculino CEC 
Ex-tabagista  

BRAF éxon 15 - H585Y, T589I, 
Q609STOP 

(30) EGFR éxon 19 - P733S 

58 Masculino CEC 

Tabagista  BRAF éxon 11 - T740I 

(90) EGFR éxon 19 - E746_A750del  

 EGFR éxon 20 - G810D 

EGFR 
e 

KRAS 

7 Feminino Adenocarcinoma 
Ex-tabagista  KRAS éxon 2 - A18D 

(59) EGFR éxon 19 - E746_A750del 

32 Masculino Adenocarcinoma 
Tabagista  KRAS éxon 2 - G12C 

(90) 
EGFR éxon 18 - S695N e EGFR éxon 19 

- P753L 

73 Feminino CEC 
Tabagista  KRAS éxon 2 - G12D 

(7) EGFR éxon 19 - W731STOP  

85 Feminino Adenocarcinoma 
Tabagista KRAS éxon 2 - G12C 

(35)  EGFR éxon 19 - E749K 

144 Feminino Adenocarcinoma NR 
KRAS éxon 2 - G12C 

EGFR éxon 20 - C775Y, R776H 
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6. DISCUSSÃO 



87 
 

 O entendimento das alterações moleculares envolvidas na patogênese do 

CPNPC é essencial para o manejo dos pacientes com esse tipo de câncer. O 

objetivo principal desse estudo foi avaliar, de forma inédita, as principais 

alterações moleculares em CPNPC em uma coorte de indivíduos brasileiros.  

 Por se tratar de uma análise retrospectiva com suas limitações próprias, a 

avaliação da raça/etnia não foi possível, visto que em poucos prontuários existia 

tal dado; seria uma característica interessante a ser pesquisada diante das 

peculiaridades da população brasileira e já que muitas das alterações 

moleculares pesquisadas são mais ou menos comuns de acordo com a etnia 

envolvida (Sekine e colaboradores, 2009). Além das informações de raça, em 

alguns casos, determinadas características clínicas como tabagismo, carga 

tabágica e até mesmo o estadiamento, também não foram recuperadas por não 

haver registro no documento fonte. 

 As características do grupo – discreta predominância de homens (52,9%), 

a maior frequência de adenocarcinomas (62,5%) e a ocorrência do CPNPC em 

não tabagistas (15%) – seguem a tendência mundial do comportamento da 

doença. 

 Os éxons estudados em cada gene não foram sequenciados com 

sucesso em todos os casos da coorte devido a dificuldades técnicas. Inúmeras 

variáveis podem interferir na conservação do material emblocado em parafina, 

no sucesso da extração do DNA e na quantidade e qualidade do produto 

extraído. O tempo em que o material ficou guardado, a fixação da peça cirúrgica 

em formalina não tamponada, o tempo de exposição ao formol e parafina de 
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qualidade ruim são fatores que contribuem para a fragmentação do DNA e assim 

para o menor rendimento das reações de PCR. 

 Na tabela 27 é feito um resumo comparativo entre os principais achados 

na coorte estudada versus os achados já publicados. 

 

Tabela 27: Comparação dos dados da literatura versus resultados encontrados 
 Literatura Coorte atual 
EGFR   
      IHQ 40-80% - Hirsch, 2009 92,1% 
       CEC – 55-100% 96,5% 
       Adenocarcinoma – 35-60%  89,0% 
      Amplificação 31-47% - Varella-Garcia, 2009 4,0% 
      Mutação 5-30% - Johnson, 2005 22,4%* 

 
HER2   
      IHQ 11-32% - Swanton, 2006 5,2% 
      Amplificação 2-32% - Swanton, 2006 2,0% 

 
RE   
      IHQ 0-75% - Bogush, 2010 7,8% 

 
RP   
      IHQ 0-63% - Stabili, 2005 0,0% 

 
MET   
      Amplificação 3-11% - Cappuzo, 2009 12,8% 

 
EML4-ALK   
      Fusão 1,0-6,7% - Shaw, 2009 2,60%# 

 
KRAS   
      Mutação 17% - Vakiani, 2011 20,7% 
       CEC – 5% 8,7% 

 
      Adenocarcinoma – 15-30% 28,0% 

 
BRAF   
      Mutação 1-2% - Vakiani, 2011 9,2% 

 
TP53   
      Mutação 50-70% - Herbst, 2008 57,3% 
       CEC – 60-70% 64,70% 
       Adenocarcinoma – 50-70% 52,50% 
* 11,6% mutações clássicas, 10,8% mutações não clássicas 
# 4,1% quando se considera apenas o subgrupo adenocarcinoma 
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A positividade para EGFR analisada por IHQ e a sua expressão por FISH 

foi associada à resposta ao inibidor de tirosina cinase e ganho em sobrevida 

global em uma análise univariada retrospectiva de subgrupo no estudo BR21 

(Shepherd e colaboradores, 2005). Outros estudos falharam em demonstrar 

essa associação e não existem ensaios prospectivos de fase III que mostrem 

benefício na realização da IHQ e FISH para EGFR ao se decidir sobre escolha 

de inibidores de tirosina cinase para o tratamento do CPNPC. Até o momento a 

hipótese de que a expressão e a amplificação de EGFR no tumor possa predizer 

a resposta à terapia não é tão consistente quanto a presença de mutações no 

gene de EGFR. 

 A alta frequência da expressão de EGFR encontrada na amostra 

estudada, 92,1%, é maior do que a descrita na literatura, que gira entre 40 e 

80% (Hirsch e colaboradores, 2009). Entre os carcinomas epidermoides e 

adenocarcinomas, 96,5% e 89% tiveram a IHQ considerada positiva para EGFR 

respectivamente. De maneira contrária à expressão, a amplificação de EGFR da 

coorte ficou muito abaixo do esperado – 4% versus 31-47% da literatura 

(Varella-Garcia e colaboradores, 2009). À luz do conhecimento atual, ao se 

interpretar tais resultados, não se pode esquecer que a variabilidade e 

reproducibilidade dos testes usados pode explicar a diferença entre os achados 

do estudo e os dados da literatura.  

Em maio de 2004 grupos independentes de investigadores descreveram 

mutações no domínio tirosina cinase de EGFR (Lynch e colaboradores, 2004; 

Paez e colaboradores, 2004) e praticamente todas as mutações de importância 
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no CPNPC já descritas estão nos éxons 18, 19, 20 e 21.  Na coorte em estudo 

foram encontradas mutações em EGFR em 22,4% da amostra; quando 

consideradas apenas as clássicas mutações de sensibilidade e resistência aos 

inibidores de tirosina cinase, 11,6% dos casos foram mutados. As mutações de 

EGFR foram mais frequentes em adenocarcinomas e em mulheres (esta última 

associação estatisticamente significativa, p = 0,049). Diferente do descrito na 

literatura, várias mutações de EGFR foram encontradas em pacientes tabagistas 

ou ex-tabagistas e em muitos casos no subtipo epidermoide. Um percentual não 

desprezível de mutações pouco comuns e de significado ainda indeterminado 

(10,8% dos casos analisados) foi descrito nesse grupo. Não foi detectada 

nenhuma mutação T790M, que é encontrada mais comumente em pacientes 

com resistência adquirida aos inibidores de tirosina cinase, mas que já foi 

relatada em casos de resistência primária ao uso desses medicamentos.  

A hipótese de que mutações detectadas em pacientes fumantes e ex-

fumantes fossem associadas aos light smokers não se confirma, uma vez que 

apenas 4 casos mutados tinham carga tabágica menor que 15 maços ano. 

Também é notório que a grande maioria das publicações que versam a respeito 

de mutações de EGFR analisa apenas o subtipo adenocarcinoma. Mutações em 

carcinomas epidermoides são raramente citadas, entretanto podem existir e 

curiosamente aqui são bastante frequentes. Inclusive, alguns dos carcinomas 

epidermoides da coorte apresentaram mutações clássicas como deleções do 

éxon 19. Aqui foi usado o sequenciamento direto para pesquisar alterações no 

gene de EGFR em contraste com o uso de kits direcionados à determinadas 
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mutações específicas empregados em várias publicações, isso talvez explique a 

grande presença de mutações menos conhecidas entre os resultados. 

 Como mencionado previamente, as mutações de KRAS são encontradas 

predominantemente em pacientes com história de tabagismo, em 

adenocarcinomas e mais raramente em epidermoides, tendência seguida nesse 

estudo (p = 0,05). A frequência de mutações e as características clínicas dos 

casos mutados nessa coorte são semelhantes às informações descritas na 

literatura no que se refere ao KRAS, apenas com uma discreta maior frequência 

de mutações no subtipo epidermoide. Na coorte estudada, apesar de não haver 

diferença estatisticamente significativa, existe uma tendência a pior sobrevida 

livre de progressão e sobrevida global para os pacientes com mutação de KRAS 

versus o grupo selvagem. Vários estudos tentaram estabelecer a presença de 

mutação em KRAS como um fator prognóstico independente e um marcador 

preditivo de benefício ou não à quimioterapia. Inicialmente, a mutação de KRAS 

seria um marcador prognóstico ruim, mas os dados são contraditórios e isso se 

explica em parte na utilização de análises retrospectivas com pacientes em 

diferentes estadios, tratamentos e endpoints. O fato das mutações de KRAS 

estarem associadas ao consumo de tabaco pode ser uma variável de confusão 

já que o tabagismo por si só está relacionado a um pior desfecho. Os dados 

avaliando KRAS como preditor de resposta ao tratamento foram baseados em 

revisões retrospectivas que envolvem tratamento adjuvante e quimioterapia para 

doença metastática e muitos grupos observaram associação entre mutação de 

KRAS e menor resposta ao tratamento (Roberts e colaboradores, 2010). 
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 O perfil de mutações de BRAF aqui encontradas é algo diferente do já 

descrito na literatura; a frequência estimada de mutações de BRAF em CPNPC 

fica em torno de 2% (Vakiani e colaboradores, 2011) e nessa coorte 9,2% dos 

casos apresentaram mutações raras ou nunca antes descritas, que foram 

principalmente encontradas em homens, no éxon 11 do gene, em subtipo 

epidermoide e em tabagistas ou ex-tabagistas. Além disso, curiosamente não foi 

encontrada nenhuma mutação V600E, que corresponde a aproximadamente 

80% de todas as mutações de BRAF ocorridas em tumores humanos. Inúmeros 

inibidores de BRAF e MEK estão em desenvolvimento em fase pré-clínica e 

clínica. Esclarecer o significado dessas mutações menos comuns, como as aqui 

encontradas, no que tange à sensibilidade tumoral às terapias alvo e identificar o 

comportamento clínico dos pacientes com essas alterações é um dos desafios 

ao se falar de BRAF. Na prática clínica raramente é feita a pesquisa de 

mutações em todos esses oncogenes e, portanto, espera-se que a incidência de 

mutações em BRAF seja subestimada na nossa rotina. 

 É postulado que mutações em EGFR, KRAS e BRAF são mutuamente 

exclusivas, isto é, não ocorrem ao mesmo tempo no mesmo tumor. Entretanto, 

alguns relatos de mutações simultâneas tem ocorrido. É possível que em alguns 

casos não ocorra uma ativação constitutiva linear e unidirecional de um efetor 

chave e que possa existir alças de feedback aberrantes para promover o 

crescimento e progressão tumoral (Roberts e colaboradores, 2010). Outra 

explicação para o fenômeno seria que o ambiente de estresse e instabilidade 
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genômica aos quais os tumores são submetidos pode favorecer o aparecimento 

de mutações secundárias. 

 Na série apresentada, mutações concomitantes envolvendo duplas de 

oncogenes foram encontradas em 8 casos, a maior parte delas em carcinomas 

epidermoides. É interessante notar que mutações raras foram descritas em 

algumas dessas situações. O princípio que mutações em EGFR, KRAS e BRAF 

são mutuamente exclusivas pode não ser regra e biologicamente a coincidência 

de mutações pode estar relacionada a um pior prognóstico e menor resposta à 

terapia alvo.  

 O uso da histologia com o objetivo de individualizar o tratamento é 

relativamente recente e se baseia tanto em segurança como em eficácia. A 

associação de mutações em determinados oncogenes com subtipos histológicos 

específicos, na maior parte adenocarcinoma, é evidente na literatura. Porém na 

coorte estudada, mutações de EGFR, KRAS e BRAF em casos classificados 

como epidermoides foram descritas em frequência maior do que as 

apresentadas nas séries já publicadas.  

A frequência de expressão e amplificação de HER2 encontrada – 5,2% e 

2% foi próxima da descrita na literatura para CPNPC – 11-32% e 2-23% 

respectivamente (Swanton e colaboradores, 2006). A seleção de pacientes 

usando IHQ e FISH é feita rotineiramente para o uso de antagonistas de HER2 

no câncer de mama, mas em CPNPC o valor dessa conduta ainda não está 

estabelecido. 
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 Sete casos apresentaram expressão para EGFR e HER2 (4,6%). De 

acordo com dados já publicados a heterodimerização de EGFR e HER2 está 

associada à maior atividade da tirosina cinase e maior agressividade tumoral 

(John e colaboradores, 2009). Aqui não houve diferença no desfecho do braço 

com coexpressão, talvez pelo pequeno número de casos. Terapias tendo como 

alvos simultâneoso EGFR e HER2 estão em desenvolvimento clínico para 

CPNPC.  

Nessa coorte, onde foram considerados positivos os casos com 

expressão nuclear do RH, o pequeno número de casos com expressão do RE 

(7,8%) pode ser explicado pela análise da isoforma α apenas, utilizando-se o 

anticorpo empregado para a pesquisa de RE em câncer de mama; a isoforma β 

parece estar mais frequentemente presente no CPNPC e apresenta expressão 

citoplasmática em 0-75% dos casos nas séries (Bogush e colaboradores, 2010). 

A expressão de RE nessa coorte está associada ao subtipo adenocarcinoma (p 

= 0,029). A contribuição dos receptores hormonais em CPNPC é pouco 

estudada e o melhor entendimento de seu papel na patogênese desse tipo de 

câncer pode levar ao desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. 

Adicionalmente, conhecer o papel dos receptores nucleares e citoplasmáticos e 

como bloquear sua cascata de sinalização em cada compartimento celular pode 

ser importante no desenho de tratamentos mais efetivos para o câncer de 

pulmão.  

No presente estudo, a frequência de casos positivos para fusão EML4-

ALK (2,6%) é semelhante aos resultados publicados em coortes de caucasianos 
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e discretamente menor do que aquela encontrada em orientais. Se 

considerarmos apenas o subgrupo adenocarcinoma/bronquioloalveolar, 

população alvo de muitas publicações, temos 4,1% de casos positivos (4/98). A 

fusão EML4-ALK foi detectada apenas em adenocarcinomas e nenhum dos 

casos apresentava células em anel de sinete diferente do previamente sugerido 

na literatura para os carreadores da fusão, que teriam com frequência a 

presença dessas células à histologia. Como aconteceu nesse estudo EML4-ALK 

encontra-se mais frequentemente em não tabagistas ou tabagistas com pequena 

carga tabágica (Koivunen e colaboradores, 2008; Shaw e colaboradores, 2009; 

Inamura e colaboradores, 2009), além disso, a fusão não esteve presente 

concomitante com mutações de EGFR, KRAS e BRAF; 2 dos casos 

apresentaram mutações em TP53. O prognóstico e o curso clínico de pacientes 

operados com a fusão parece ser relativamente favorável, apesar de não existir 

na literatura muitos dados clínicos com esse tipo de paciente. Entretanto, 

considerando nosso relato junto às séries já publicadas (Inamura e 

colaboradores, 2008; Takahashi e colaboradores, 2010) a presença da fusão 

EML4-ALK pode não ser fator prognóstico desfavorável para pacientes com 

adenocarcinoma. A fusão EML4-ALK define um novo subgrupo de alterações 

moleculares a serem pesquisadas no CPNPC e apesar da sua baixa frequência, 

quando considerada a alta incidência do CPNPC, um número não desprezível 

de casos com essa alteração molecular pode ser diagnosticado por ano e muitos 

deles poderão se beneficiar em um futuro muito próximo da terapia alvo 
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utilizando inibidores da cinase ALK (crizotinibe), talvez até, em diferentes 

momentos da doença.  

 O número de casos considerados positivos para MET por FISH (12,8%) 

observada nesse estudo é consistente com outros previamente publicados 

(Cappuzzo e coloboradores, 2009 a e b). Os casos com FISH positivo para MET 

não tiveram sobrevida livre de progressão e global estatisticamente diferentes 

quando comparados àqueles com FISH negativo, apenas com uma tendência a 

um pior desfecho, resultado que difere do estudo publicado em 2009 que 

mostrou pior prognóstico para os pacientes que apresentavam uma média de 

mais de 5 cópias de MET por célula (Cappuzzo e coloboradores, 2009b). Essa 

diferença de achados pode estar relacionada ao menor número de sujeitos no 

presente estudo comparado ao trabalho publicado por Cappuzzo – 148 versus 

435. A desregulação de MET tem ganhado interesse por estar presente em 

vários tumores, incluindo CPNPC. Estudos recentes mostraram que a 

amplificação de MET é um dos mecanismos mais relevantes envolvidos na 

resistência adquirida aos inibidores de tirosina cinase, ativa HER3 e a via PI3K-

AKT  levando à sobrevivência celular, tornando-se assim um alvo terapêutico 

promissor. Diante disso algumas moléculas anti MET estão em desenvolvimento 

em ensaios clínicos. Entretanto ainda não são muitos os estudos que avaliam se 

esse alvo pode influenciar a sobrevida dos pacientes. 

 Historicamente o TP53 é o marcador mais comum a todos os subtipos 

histológicos e o mais extensivamente estudado em CPNPC; algumas meta-

análises tem sugerido o papel de mutações em TP53 como um fraco a 
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moderado fator prognóstico negativo (Steels e colaboradores, 2001; Mogi e 

colaboradores, 2011). Nessa coorte estudada também houve uma tendência a 

pior sobrevida livre de progressão e sobrevida global para o grupo com 

mutações de TP53, apesar dessa diferença não ter sido estatisticamente 

significativa. As mutações em TP53 estão ligadas ao tabagismo e são 

consideradas as lesões em DNA mais relacionadas ao consumo do tabaco. A 

identificação das assinaturas deixadas por carcinógenos mutagênicos no gene 

TP53 tem sido possível nos tumores de pulmão e o tipo de mutação mais 

comum é a transversão. Ao contrário do esperado, neste estudo, este tipo de 

mutação ocorreu em apenas 24 casos (32%), sendo mais comum as transições, 

39 casos (52%) e 6 casos que apresentaram mais de uma mutação tinham tanto 

transições quanto transversões. 

 Os dados aqui apresentados, especialmente os que correlacionam os 

achados moleculares com as características clínicas, devem ser interpretados 

com cautela, uma vez que são resultado de uma análise retrospectiva com 

amostra de apenas duas instituições e podem não refletir a totalidade da 

população brasileira, que apresenta alguma heterogeneidade genética (Pena e 

colaboradores, 2011).  
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7. CONCLUSÕES 
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 O presente trabalho alcança todos os objetivos propostos. Esse foi o 

primeiro estudo a avaliar alterações moleculares em CPNPC em uma coorte de 

pacientes brasileiros. Até então não havia nenhuma estimativa publicada quanto 

à expressão, amplificação e mutação dos principais marcadores relacionados à 

patogênese do câncer de pulmão no Brasil.  

Os resultados aqui encontrados diferem em alguns aspectos dos já 

publicados na literatura. Entre as alterações moleculares avaliadas algumas 

peculiaridades foram identificadas e merecem destaque: 1 – concomitância de 

mutações em EGFR, KRAS e BRAF; 2 – grande número de mutações em 

EGFR, KRAS e BRAF em histologia epidermoide; 3 – presença de mutações 

raras ou nunca descritas e de significado indeterminado tanto em EGFR como 

em BRAF; 4 – alta frequência de mutações de EGFR em tabagistas e ex-

tabagistas. 

 À luz do conhecimento atual, os resultados aqui apresentados sugerem 

que uma mudança no paradigma de pesquisa das alterações moleculares deve 

ser discutida. Algumas perguntas como “quando” e “o que pesquisar” e como 

interpretar os resultados encontrados, especialmente ao se observar uma 

mutação pouco comum, precisam de mais estudos para serem respondidas.  

De forma global, os dados aqui gerados podem influenciar a Política 

Nacional de Controle do Câncer. Nesse contexto, o presente estudo foi base 

para uma proposta capitaneada pelo INCA e encampada pelo Ministério da 

Saúde de realizar a genotipagem de 2700 pacientes com câncer de pulmão, 

englobando todas as regiões brasileiras. 
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8. PERSPECTIVAS 
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 Como desdobramento desse projeto existe a perspectiva de melhor 

caracterizar a distribuição das alterações moleculares em CPNPC na população 

brasileira com a inclusão de um número representativo de pacientes das 

diversas regiões do país (acrescentar à amostra indivíduos do sul, norte, 

nordeste e centro-oeste).  

 Além do aumento da amostra, será realizada a pesquisa de mutação dos 

genes de LKB1 e PI3K que também participam da patogênese do câncer de 

pulmão, além da pesquisa de mutações em HER2 (no presente fizemos apenas 

IHQ e FISH para HER2). 

 Usaremos modelos de modelagem molecular para melhor entender as 

alterações promovidas por mutações incomuns aqui encontradas e interações 

das mesmas com ligantes em desenvolvimento pré-clínico/clínico. 
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10.1. Anexo I 

Tabela de Performance Status 

 

Performance Status  
0 Assintomático. Sem restrições ao esforço físico 
1 Alguma restrição: capaz de desempenhar atividades laborativas leves 
2 Ambulatorial, mas incapaz de trabalhar. Passa > 50% do tempo fora da cama ou 

cadeira 
3 Capaz de poucos cuidados próprios. Confinado a cadeira ou cama > 50% do 

tempo 
4 Totalmente confinado à cadeira de rodas ou cama. Gravemente doente 
5 Óbito 
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10.2. Anexo II 

 

Carta de aprovação do protocolo pelo CEP-INCA 
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10.3. Anexo III 

 

Carta de liberação da aplicação do TCLE pelo CEP-INCA 
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10.4. Anexo IV 

 

Carta de aprovação da emenda 1 ao protocolo pelo CEP-INCA 
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10.5. Anexo V 

 

Instrumento de coleta de dados 
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10.6. Anexo VI 

 

Tabela de aminoácidos 

 

 
2a base 

U C A G 

1a 
base 

U 

UUU (Phe/F) Fenilalanina 
UUC (Phe/F) Fenilalanina 
UUA (Leu/L) Leucina 
UUG (Leu/L) Leucina 

UCU (Ser/S) Serina 
UCC (Ser/S) Serina 
UCA (Ser/S) Serina 
UCG (Ser/S) Serina 

UAU (Tyr/Y) Tirosina 
UAC (Tyr/Y) Tirosina 
UAA  (Stop) 
UAG  (Stop) 

UGU (Cys/C) Cisteína 
UGC (Cys/C) Cisteína 
UGA  (Stop) 
UGG (Trp/W) 
Triptofano 

C 

CUU (Leu/L) Leucina 
CUC (Leu/L) Leucina 
CUA (Leu/L) Leucina 
CUG (Leu/L) Leucina 

CCU (Pro/P) Prolina 
CCC (Pro/P) Prolina 
CCA (Pro/P) Prolina 
CCG (Pro/P) Prolina 

CAU (His/H) Histidina 
CAC (His/H) Histidina 
CAA (Gln/Q) Glutamina 
CAG (Gln/Q) Glutamina 

CGU (Arg/R) Arginina 
CGC (Arg/R) Arginina 
CGA (Arg/R) Arginina 
CGG (Arg/R) Arginina 

A 

AUU (Ile/I) Isoleucina 
AUC (Ile/I) Isoleucina 
AUA (Ile/I) Isoleucina 
AUG (Met/M) Metionina, 
Start 

ACU (Thr/T)Treonina 
ACC (Thr/T)Treonina 
ACA (Thr/T)Treonina 
ACG (Thr/T)Treonina 

AAU (Asn/N) Asparagina 
AAC (Asn/N) Asparagina 
AAA (Lys/K) Lisina 
AAG (Lys/K) Lisina 

AGU (Ser/S) Serina 
AGC (Ser/S) Serina 
AGA (Arg/R) Arginina 
AGG (Arg/R) Arginina 

G 

GUU (Val/V) Valina 
GUC (Val/V) Valina 
GUA (Val/V) Valina 
GUG (Val/V) Valina 

GCU (Ala/A) Alanina 
GCC (Ala/A) Alanina 
GCA (Ala/A) Alanina 
GCG (Ala/A) Alanina 

GAU (Asp/D) Ácido aspártico 
GAC (Asp/D) Ácido aspártico 
GAA (Glu/E) Ácido glutâmico 
GAG (Glu/E) Ácido glutâmico 

GGU (Gly/G) Glicina 
GGC (Gly/G) Glicina 
GGA (Gly/G) Glicina 
GGG (Gly/G) Glicina 

 

 

 

 

 

 


