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RESUMO:

A doença de von Hippel-Lindau, homenagem ao dr.Eugenvon Hippel e ao dr. Arvid
Lindau, que descreveram angiomas de retina e de sistema nervoso central (SNC)
respectivamente, é uma doença genética relativamente rara (1 caso em cada 39 mil
pessoas) que se manifesta com múltiplos tumores sistêmicos. Não há diferença entre
os sexos, e a expectativa de vida é de cerca de 50 anos de idade. Hemangioblastoma é
o tumor de SNC típico dessa doença e, junto com o carcinoma renal, são as maiores
causas de mortalidade. Esse trabalho revisa alguns aspectos clínicos, fisiopatológicos,
epidemiológicos, cirúrgicos e genéticos da síndrome, baseado em grandes séries e
produções da literatura mundial.
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SUMMARY:
The von Hippel-Lindau, tribute to dr. Eugen von Hippel and dr. Arvid Lindau that
described retinal angiomas and central nervous system (CNS), respectively, is a
relatively rare genetic disease (1 case in every 39 million people) that manifests with
multiple systemic tumors. There is no difference between genders, and life expectancy
is about 50 years old. Hemangioblastoma is the typical tumor of CNS in this disease,
and with renal carcinoma are the major causes of mortality. This paper reviews some
clinical, pathophysiological, epidemiological, surgical and genetic syndrome aspects,
based in large series and productions of world literature.
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A doença de von Hippel-Lindau (VHL)

As lesões mais comuns na doença

é uma síndrome multitumor autossômica

de VHL incluem hemangioblastomas (HBs)

dominante hereditária, incomum, causada

no SNC e retina, carcinoma de células

por alterações na linha germinativa do

claras renais, feocromocitoma, tumores

gene VHL.1,2,3,4,5,6

neuroendócrinos

Ela faz parte de um grupo de
doenças

cistoadenomasepididimais,

tumores

endolinfáticos e carcinóides, e múltiplos

síndromes congênitas ou adquiridas com

cistos em rins, pâncreas e epidídimos.3,4

muitos fatores em comum. Entre eles, está

Comparados com casos esporádicos dos

a transmissão hereditária, o envolvimento

mesmos tumores, na doença de VHL eles

de

aparecem em idade mais precoce e em

originados

que

pâncreas,

são

órgãos

neurocutâneas,

do

do

ectoderma

(sistema nervoso, globo ocular, retina e
pele), a evolução lenta das lesões em

associações.3,7,8
O

gene

VHL,

3p25-26,

localizado
foi

no

infância e adolescência e a predisposição à

cromossomo

clonado

transformação maligna fatal.1

recentemente e identificado como gene
supressor de tumor.2,3,4,5,9,10,11 A base da
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oncogênese dessa doença é a perda da

formação

de

ilhas

sangüíneas,

função do gene VHL, ou mutações que

hematopoiese extramedular.18

com

inativam ambos os seus alelos ou cópias

Diferentes mutações no gene VHL

desse gene.5,9,12,13,14 O produto dele, pVHL,

conferem diferentes riscos específicos de

é conhecidamente um componente da

câncer. Contudo, o papel preciso da pVHL

ubiquitina-ligase E3, enzima que exerce

de desenvolver somente alguns tipos

regulação

de

específicos de tumores ainda não é

transcrição de certos genes para o

completamente compreendido. Estudos

crescimento e ciclo celulares.12,15,16,17 A

com bases moleculares sugerem ainda que

principal função da pVHL, especificamente,

haja alguns outros fatores, incluindo

é

exposição

a

negativa

regulação

da

atividade

negativa

dos

RNA

ambiental,

para

iniciar

e

mensageiros (RNAm) dos fatores hipóxia-

desenvolver a formação de tumores na

induzíveis, para a destruição na presença

síndrome

de oxigênio.

significativa na freqüência dos tipos de

de

VHL.12

Uma

diferença

Entre esses fatores, está incluído o

mutações do gene VHL foi notada entre as

RNAm do fator de crescimento endotelial

famílias afetadas, e são denominadas

vascular

correlações genótipo-fenótipo.3,11,17,19,20,21

(vascular

endothelial

growth

factor- VEGF).3,13,15 A hipervascularização

Todo esse conhecimento obtido

vista histologicamente deve-se, portanto, à

em inúmeros estudos moleculares está

superexpressão de VEGF.

abrindo o caminho para o desenvolvimento

Foram identificados 6 genes alvos

de novas drogas inibidoras dos fatores

da ação da pVHL: ciclina D1, subunidade

hipóxia-induzíveis e/ou dos alvos da pVHL,

alfa-1 do colágeno VIII, integrina beta-8,

possivelmente um tratamento atrativo não

precursor

CD59,

só para a doença de VHL mas também para

divisãocelular da proteínaquinase 6 e

carcinomas de células renais esporádicos e

interleucina 6 precursorado interferon

outros cânceres com alterações genéticas

beta-2.17

semelhantes.16,21,22

da

glicoproteína

A tumorigênese em SNC na doença
de

VHL

pode

genéticos

têm

um

importante papel na detecção precoce da

coexpressão de eritropoetina e de seu

doença de VHL, tanto em pacientes

receptor por células angioblásticas, em que

assintomáticos sem o diagnóstico prévio

houve deficiência no gene VHL. Nesse caso,

(screening de membros de famílias com a

os

síndrome)

são

explicada

testes

pela

angioblastos

ser

Os

capazes

de

se

diferenciar em células vermelhas via

como

diagnosticados

nos
e

previamente
tratados
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potenciais

recidivas).14,22,23,24

Siringomielia foi o achado mais prevalente,
em 95% dos HBs de medula espinhal

O tratamento dos HBs de SNC

sintomáticos.31

nessa síndrome é cirúrgico, e a literatura
reporta

em

levantamento clínico-epidemiológico foi o

geral.10,22,23,25,26,27,28 A experiência mostra

de que os HBs císticos têm uma chance

que menores índices de morbimortalidade

significativamente maior que os não

são obtidos quando a estratégia de cirurgia

císticos de se tornarem sintomáticos e,

é aplicada às lesões sintomáticas e

assim, passarem a ter indicação cirúrgica.27

estendida também às assintomáticas mas

De um total de 29 HBs sintomáticos em

que exibiam progressão radiológica, antes

cerebelo, 21 (72%), eram císticos. Os de

que ocorresse um déficit neurológico

mesma localização, porém assintomáticos,

significativo – os quais são frequentemente

eram císticos em apenas 13% dos casos (28

irreversíveis.25,26,27,28O

prognóstico,

de um total de 221). No tronco encefálico,

inclusive a longo prazo, pode ser excelente,

9 HBs que apresentavam sintomas eram

mas fica entendido que um screening

císticos, de um total de 12 (75%). Já entre

clínico-imagenológico se faz necessário

os assintomáticos, apenas 4 de 52 (8%)

nesses pacientes, devido ao grande risco

eram císticos.27

de

um

desfecho

desenvolverem

favorável

Outra conclusão importante desse

recidivas.14,22,27,29,30

O mesmo Instituto Nacional de

Além do que, o tratamento dos HBs é

Saúde

de

Bethesda

realizou

novas

somente uma parte do complexo processo

pesquisas com os mesmos pacientes, uma

terapêutico da síndrome.10,14

delas sendo comparados os resultados

O delineamento das características

cirúrgicos de HBs da face ventral da medula

dos HBs de SNC na doença de VHL deve-se

espinhal (cirurgias por acesso via anterior:

muito a grandes relatos de séries, em

corpectomia e artrodese) versus acesso

centros de referência. O grupo do Instituto

posterior (laminectomia e mielotomia).9

Nacional de Saúde de Bethesda, nos EUA,

Foram 8 pacientes com 9 HBs (5 cervicais e

possui uma grande experiência no assunto.

4 torácicos). Tanto o resultado imediato

Em 2003, levantou dados de 160 pacientes

como em longo prazo foram melhores para

com total de 655 HBs de SNC.31 Desses, 331

as ressecções com acesso via anterior.

localizavam-se em medula espinhal, sendo

Mesmo assim, os HBs de medula localizam-

que 96% deles em sua face posterior; 250

se via de regra na face dorsal, e os

eram HBs de cerebelo; 64 estavam

resultados dependem da experiência do

localizados no tronco encefálico (todos em

neurocirurgião.9

bulbo);

e

10

eram

supratentoriais.
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25

Domenech, em Cuba,27 foi de 83% de

concluiu que os HBs de raízes de nervos

lesões císticas e de 17% sólidas, entre 92

lombossacrais podem ser removidos com

pacientes. A média de idade foi de 41 anos

segurança na maioria dos pacientes com

e não houve mortalidade cirúrgica.27

Mais um estudo de Bethesda

doença de VHL. Geralmente, os HBs

A

Universidade

de

John

ressecados

Hopkins22levantou dados de 40 pacientes

apenas quando se tornam sintomáticos,

com HBs de SNC por 26 anos, chegando

pois é necessário o sacrifício do nervo do

aos seguintes resultados: 25 eram casos

qual o HB se originou para possibilitar a

esporádicos (62%) e 15 possuíam a doença

ressecção completa. 25

de VHL (38%). Foram realizados 66

lombossacrais

Outra

devem

ser

pesquisa

de

grande

procedimentos

cirúrgicos,

sendo

12

importância para o delineamento da

pacientes reoperados múltiplas vezes. Do

doença foi o da Universidade de Shangai, 24

total, 10 pacientes (25%) possuíam HB(s)

com 47 membros de 4 gerações de uma

em medula espinhal, e 8 (5%) possuíam

família com doença de VHL, e que provou o

HBs múltiplos.22

diagnóstico em 18 pacientes. Neles, as

O tratamento da doença de VHL é

lesões mais comuns foram: carcinoma de

complexo, multidisciplinar e ainda há

células renais (56%), HB de SNC (50%),

muito campo a ser pesquisado. Estudos

múltiplos cistos pancreáticos (39%), e

vêm sendo feitos e prometem mudar a

angiomas na retina (28%). 24

história natural da doença, principalmente

A incidência proporcional de HBs
de SNC no Hospital Manuel Ascunce

na

área

da

terapia

gênica

e

das

of

von

neurociências.
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