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RESUMO EM PORTUGUÊS 

 

Os oncocitomas renais são constituídos por células cujo citoplasma contém 

numerosas mitocôndrias, morfológica e bioquimicamente anormais (células oxifílicas, 

oncocíticas ou células de Hürthle). Tumores com fenótipo oncocítico, condicionado pela 

acumulação de mitocôndrias, podem ocorrer em diversos órgãos, preferencialmente em 

tecidos com baixo índice proliferativo. Na tireóide, onde são denominados tumores de 

células de Hürthle, foram identificadas alterações do ADN mitocondrial (mtDNA) e de 

um gene nuclear que codifica uma proteína mitocondrial (GRIM-19), com diferenças 

significativas em comparação com tumores não oncocíticos. Nos oncocitomas renais 

não há, até à data, estudos que descrevam a ocorrência destas alterações.  

A acumulação de mitocôndrias no citoplasma das células pode ser consequência 

de uma alteração primária no mtDNA que codifica enzimas mitocondriais, ou 

provocada por mutações no ADN nuclear (nDNA) que codifica proteínas mitocondriais. 

Na tentativa de perceber melhor a tumorigénese dos tumores oncocíticos em 

geral e dos oncocitomas renais em particular, estudámos uma série de 14 oncocitomas 

renais e o parênquima renal não neoplásico adjacente, no que diz respeito a algumas 

alterações do mtDNA e do nDNA. Foi efectuada a reavaliação do material anátomo-

patológico e fez-se extracção de ADN dos tecidos obtidos após microdissecção do 

material incluído em parafina. Foram pesquisadas alterações do mtDNA como a 

delecção comum, mutações na região D-loop e nas subunidades 6 e 8 do complexo V 

(ATPase). As alterações do GRIM-19 foram avaliadas por estudo imuno-histoquímico. 

A delecção comum foi detectada em 78,6% dos oncocitomas renais e em 50% 

dos casos também no parênquima não neoplásico. Verificou-se instabilidade na região 

não codificadora D-loop em 42,9% dos tumores. Foram identificadas mutações 

somáticas da ATPase 6 e/ou 8 em 14,3% dos casos. A expressão de GRIM-19 nos 

oncocitomas renais foi discretamente menos intensa do que a observada nas células dos 

túbulos proximais adjacentes. 

As alterações encontradas no mtDNA de oncocitomas renais não se afastam 

substancialmente das observadas anteriormente no estudo de tumores de células de 

Hürthle da tireóide, tanto no que diz respeito ao tipo de alterações, como à sua 

frequência. 
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A homogeneidade celular fenotípica dos oncocitomas renais e a notável 

transformação oncocítica observada no parênquima renal não neoplásico na maioria 

(12/14) dos casos estudados leva a presumir que o evento “carcinogénico” deverá ter 

ocorrido numa célula com anomalia prévia do mtDNA ou do nDNA que codifica 

enzimas mitocondriais. Esta hipótese é favorecida pela existência da delecção comum 

no parênquima renal não neoplásico numa maior percentagem de casos (50%) que a 

observada no parênquima não neoplásico tireoideu nos casos de tumores de células de 

Hürthle (25-33%). É possível que a delecção comum seja um marcador das alterações 

que ocorrem na biogénese mitocondrial nestas condições. 

As mutações na ATPase 6 parecem ocorrer preferencialmente nos tumores de 

células oxifílicas, pelo menos do rim e da tireóide. Os nossos resultados não favorecem 

a existência de um papel determinante para a instabilidade na região não codificadora 

D-loop na transformação oncocítica, apesar dessa alteração estar presente em 42,9% dos 

tumores. É provável que as mutações na região D-loop resultem, sobretudo, da 

produção aumentada de espécies reactivas de oxigénio pelas células tumorais em geral. 

A função principal do GRIM-19 na tumorigénese renal não parece estar 

relacionada com a cadeia respiratória mitocondrial, ou pelo menos, não parece estar 

relacionada com o fenótipo oncocítico, uma vez que a expressão de GRIM-19 está 

significativamente mais afectada nos carcinomas de células renais que nos oncocitomas. 
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RESUMO EM INGLÊS 

 

Renal oncocytomas are composed by cells whose cytoplasm is packed with an 

abnormally high mumber of biochemically and morphologically deficient mitochondria 

(oxyphilic, oncocytic or Hürthle cells). Tumours with an oncocytic fenotype, resulting 

from mitochondria accumulation, may occur in many organs, predominantly in tissues 

with low proliferation index. In the thyroid, where they are called Hürthle cell tumours, 

our group has identified alterations in the mitochondrial DNA (mtDNA) and in a 

nuclear gene that encodes for a mitochondrial protein (GRIM-19), with significant 

differences when compared to non-oncocytic tumours. Regarding renal oncocytomas 

there are no publications describing the occurrence of such alterations. 

The mitochondria accumulation in the cytoplasm of cells may be the result of a 

primary alteration in mtDNA that encodes for mitochondrial enzymes, or it can be a 

consequence of mutations in nuclear DNA (nDNA) that encodes for mitochondrial 

proteins. 

In an attempt to contribute to a better understanding of the tumourigenesis of 

oxyphilic cell tumours in general and of renal oncocytomas in particular, we studied 14 

renal oncocytomas and the respective non neoplastic parenchyma regarding some 

mtDNA and nDNA alterations. The cases were reviewed and DNA extraction was 

performed in microdissected tissues obtained from the paraffin-embedded material. We 

searched for mtDNA alterations such as the common deletion, mutations in the D-loop 

non codifying region and in the subunits 6 and 8 of complex V (ATPase). GRIM-19 

alterations were evaluated by immunohistochemistry. 

The mtDNA common deletion was detected in 78.6% of renal oncocytomas and 

in 50% of the cases in the respective non neoplastic parenchyma. Instability in the D-

loop region was detected in 42.9% of the tumours. We identified somatic mutations in 

ATPase 6 and/or 8 in 14,3% of the cases. GRIM-19 expression was slightly less intense 

in the oncocytomas than in the adjacent proximal renal tubules.  

Our results do not differ substantially from those obtained in Hürthle cell 

tumours of the thyroid, namely in the kind of alteration and its relative frequency. 

The homogenous cellular fenotype of renal oncocytomas and the obvious 

oncocytic transformation observed in the non neoplastic renal parenchyma in most of 
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the studied cases (12/14) indicates that the “carcinogenic” event must have occurred in a 

cell with a previous anomaly of mtDNA and/or nDNA that encodes for mitochondrial 

enzymes. This hypothesis is favoured by the presence of the common deletion in a 

higher percentage of the non-neoplastic parenchyma of oncocytomas (50%) than in non-

neoplastic thyroid parenchyma in the cases of Hürthle cell tumours (25-33%). It is 

possible that the common deletion may be an indirect biomarker of the alterations 

occurring in mitochondrial biogenesis in these conditions. 

Mutations in ATPase 6 seem to occur predominantly in oxiphylic cell tumours, 

at least in kidney and thyroid. Our results do not favour the existence of a determinant 

role for the instability of the non codifying D-loop region in the oncocytic 

transformation, despite finding such alterations in 42.9% of the tumours. It is probable 

that mutations in the D-loop region are mainly the result of increased reactive oxygen 

species production by tumoural cells in general. 

The main role of GRIM-19 in renal tumourigenesis does not seem to be related 

to the mitochondrial respiratory chain, or at least, does not seem to be related with 

oncocytic features, since the expression of GRIM-19 is significantly more affected in 

renal cell carcinomas than in oncocytomas.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo das alterações do ADN mitocondrial e do GRIM-19 em oncocitomas renais: 

                                                                                        Comparação com os tumores de células de Hürthle da tireóide 

 8

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ADN/DNA – Ácido desoxirribonucleico 

AR – Ácido retinóico 

ATP – Adenosina 5’- trifosfato 

ATPase6 – ATP sintase subunidade 6 

ATPase8 – ATP sintase subunidade 8 

BHD – Birt-Hogg-Dubé 

CCR – Carcinoma de células renais 

CRM – Cadeia respiratória mitocondrial 

COX – Citocromo c oxidase 

DAB – 3,3’-diaminobenzidina 

D-loop – Displacement loop 

H&E – Hematoxilina e Eosina 

HIF – Factor induzido pela hipóxia 

ICAM-1 – Molécula de adesão intercelular-1 

IGF – Factor de crescimento insulínico 

INF – Interferão 

mRNA – Ácido ribonucleico mensageiro 

mtDNA – Ácido desoxirribonucleico mitocondrial 

NAD – Nicotinamida adenina dinucleotídeo 

NADH – Nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida 

nDNA – Ácido desoxirribonucleico nuclear 

OXPHOS – Fosforilação oxidativa 

PCR – Reacção da polimerase em cadeia 

PDGF – Factor de crescimento derivado das plaquetas 

ROS – Espécies reactivas de oxigénio 

RNA – Ácido ribonucleico 

rRNA – Ácido ribonucleico ribossómico 

SDHA – Desidrogenase do succinato, subunidade A 

STAT 3 –Transdutor de sinal e activador da transcrição-3 

tRNA – Ácido ribonucleico de transferência 

VEGF – Factor de crescimento do endotélio vascular 

VHL – Von Hippel-Lindau 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A mitocôndria e o mtDNA 

 

As mitocôndrias são organelos responsáveis por várias funções essenciais à 

célula. Para além da respiração celular, síntese do heme, lipídeos, aminoácidos e 

nucleotídeos, elas asseguram também a homeostasia intracelular dos iões inorgânicos, a 

mobilidade e a proliferação celulares e têm um papel fundamental numa das vias da 

apoptose (35, 69). 

As mitocôndrias são consideradas a “casa das máquinas” da célula uma vez que 

produzem mais de 80% da energia (ATP) necessária para muitos processos de síntese e 

degradação (33, 69). Na mitocôndria, o ATP é produzido pelo sistema de fosforilação 

oxidativa (OXPHOS), numa reacção que resulta na redução do oxigénio, pelo sistema 

de transferência de electrões da cadeia respiratória mitocondrial – CRM (33) – fig.1. Por 

isso, a mitocôndria é a principal fonte de produção endógena de espécies reactivas de 

oxigénio – ROS (35). 

 

 
Figura 1 – Representação da cadeia respiratória mitocondrial, localizada na membrana mitocondrial 
interna. A cadeia respiratória é constituída por cinco complexos enzimáticos (I-V), ubiquinona (CoQ), e 
citocromo c (Cytc). O NADH e o succinato são oxidados pelos complexos I e II, e os electrões são 
transferidos para a ubiquinona, complexo III, citocromo c, complexo IV e finalmente para o oxigénio, que 
é reduzido a água. Os protões (H+) são bombeados para o exterior da matriz mitocondrial pelos 
complexos I, II e IV e forma-se um gradiente electroquímico. Os protões voltam a entrar na matriz 
atravéz do complexo V (ATP sintase), e a energia do gradiente de protões é utilizada para sintetizar ATP. 
 

Cada mitocôndria possui material genético – ADN mitocondrial (mtDNA) – que 

codifica uma pequena parte das proteínas mitocondriais, sendo a maioria codificada 

pelo ADN nuclear (nDNA). 
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O mtDNA humano é uma molécula circular de cadeia dupla, com 16,5 kb que 

foi sequenciada pela primeira vez por Anderson et al em 1981 (5). Cada mitocôndria 

contém 2 a 10 moléculas de mtDNA. O número de cópias de mtDNA por célula é 

variável, entre algumas centenas a milhares, dependendo do tipo de célula (24). 

O mtDNA contém genes que codificam 13 polipeptídeos envolvidos na 

OXPHOS, 2 rRNAs e 22 tRNAs essenciais para síntese proteica na mitocôndria (fig.2). 

 

 Os 13 genes que codificam polipeptídeos essenciais da CRM distribuem-se 

pelos vários complexos, com excepção do complexo II – Succinato desidrogenase 

(SDH) – que é constituído por quatro polipeptídeos codificados por genes nucleares 

(SDHA, SDHB, SDHC e SDHD). Assim os genes mitocondriais codificam 7 

subunidades do complexo I – NADH desidrogenase – (ND1, ND2, ND3, ND4L, ND4, 

ND5 e ND6), 1 subunidade do complexo III – Citocromo c reductase – (Cyt b), 3 

subunidades do complexo IV – Citocromo c oxidase – (COI, COII, COIII) e 2 

subunidades do complexo V – ATP sintase – (ATPase 6 e ATPase 8). O mtDNA tem 

também uma região não codificadora – “displacement-loop” (D-loop) – envolvida no 

controlo da replicação e transcrição do mtDNA (7). 

Cada indivíduo possui naturalmente diferentes formas alélicas de mtDNA, com 

distribuição variável nos diversos tecidos – heteroplasmia (50). 

A grande maioria (~1000) das proteínas mitocondriais – proteínas da CRM, 

proteínas estruturais e proteínas envolvidas na apoptose e no metabolismo dos lípidos, 

aminoácidos, etc. – são codificadas por genes do nDNA (69). Entre elas são de salientar 

 
Figura 2 – Mapa da sequência da molécula 
de mtDNA humano.  
As setas indicam os locais onde se 
encontram os promotores para a 
transcrição da cadeia pesada (HSP) e da 
cadeia leve (LSP) e respectivas origens 
(OH e OL). A única região não codificadora 
de tamanho significativo corresponde ao 
“displacement-loop” (D-loop). Os genes 
mitocondriais estão abreviados da seguinte 
forma: subunidades do complexoI (ND1-6 
e NDL4); complexo III (Cytb); complexo 
IV (COI-III); complexo V (ATP 8 e 6); 
rRNAs (12s e 16s) e tRNAs (indicados 
pela letra do aminoácido correspondente. 
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as proteínas GRIM-19 e SDHB, SDHC e SDHD, proteínas do complexo I e complexo 

II, respectivamente, por terem sido as primeiras proteínas da CRM a serem encontradas 

mutadas em tumores humanos e a serem, por isso, propostas como supressores 

tumorais. 

 

 

 

1.2 - Alterações do mtDNA nos processos de envelhecimento e de 
patologia degenerativa e nos processos de carcinogénese 
 

Foram descritas várias alterações do mtDNA em diversos tecidos somáticos no 

processo de envelhecimento. Essas alterações compreendem delecções grandes, 

mutações pontuais e pequenas inserções/delecções. Uma alteração particular, a delecção 

de cerca de 5kb, é “comum” em muitos tecidos e a sua presença aumenta com o avançar 

da idade. As alterações são observadas sob a forma de mosaico em cada tecido, o que é 

concordante com a natureza heteroplásmica da população de mtDNA nas células (50). 

Esta delecção comum (DC) foi ainda encontrada em todos os tumores de células de 

Hürthle (células com o citoplasma cheio de milhares de mitocôndrias anormais) da 

tireóide e apenas em 25 a 33% do tecido tireoideu não neoplásico adjacente (44). 

O desafio mais interessante neste domínio é procurar perceber como é que as 

alterações mitocondriais podem estar na origem tanto de processos 

degenerativos/envelhecimento como no que parece ser o oposto, os processos 

neoplásicos. É este o paradoxo que tentaremos explicar nos seguintes parágrafos. 

 

A ineficiência da função respiratória mitocondrial em resultado de alterações 

genéticas (ou epigenéticas) reduz o aporte de energia. Nestas condições pode haver 

inibição da apoptose dependente de energia, e aumento a produção de ROS, que podem 

causar dano oxidativo e mutações, tanto no mtDNA como no nDNA (35). 

O aumento do stress oxidativo está envolvido nos processos de envelhecimento e 

de carcinogénese (69). 
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O strees oxidativo provocado pela disfunção mitocondrial pode provocar: 

 - activação do sinal mitogénico; 

 - inactivação de genes supressores tumorais; 

 - inibição da apoptose; 

 - activação de oncogenes (69). 

A frequência de alterações na sequência de nucleotídeos no mtDNA dos 

mamíferos durante a evolução é 10 vezes superior à observada no nDNA (74). 

 

O mtDNA é particularmente susceptível ao dano oxidativo e a mutações devido 

a:   

1 – ausência de histonas; 

2 – exposição a uma taxa elevada de produção de ROS; 

3 – menor fidelidade da polimerase gama mitocondrial; 

4 – ausência de intrões (23,36). 

 

Lee et al (35) propuseram que a acumulação de mutações do mtDNA e 

alterações no processo de apoptose, contribuiriam para o início e progressão de várias 

doenças degenerativas. Estão identificadas mais de uma centena de mutações 

germinativas e somáticas do mtDNA responsáveis por doenças degenerativas graves 

(73, 76). A maioria destas mutações ocorre em genes que codificam tRNA e genes 

estruturais do mtDNA (e.g.: ND1, ND6 do Complexo I), nos tecidos afectados dos 

doentes com patologias mitocondriais hereditárias. 

Por outro lado, muitas das mutações encontradas em neoplasias humanas estão 

localizadas na região D-loop do mtDNA que constitui uma região “hot spot” para 

mutações pontuais em várias neoplasias humanas (22, 51, 57, 60, 63). Estão descritas 

alterações do mtDNA em neoplasias da tireóide, cólon, estômago, fígado, próstata, 

corpo e colo uterinos, ovário, mama, pele e pulmão (16, 36, 44). Nas neoplasias a maior 

parte das mutações são transições de T para C e G para A (12). As mutações na região 

D-loop poderiam causar um decréscimo no número de cópias e/ou alterações na 

expressão do genoma mitocondrial, uma vez que esta região é responsável pelo controlo 

da replicação e transcrição (36). 
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Não é fácil encontrar justificação(ões) para a associação entre mutações no 

mtDNA e neoplasia, sendo a maiorias das descrições de natureza simples. Por exemplo, 

Shidara et al (67) verificaram que, em experiências com cíbridos, a mutação pontual nos 

nucleotídeos 8993 ou 9176 da ATPase 6, proveniente de uma linha celular de 

fibroblastos cutâneos ou plaquetas de doentes com Síndrome de Leigh, confere maior 

taxa de proliferação tumoral em ratinhos “nude”, comparativamente com células 

idênticas, com mtDNA “wild type”. Neste caso sugeriu-se como responsável pela maior 

taxa de crescimento tumoral a diminuição da apoptose (67). Petros et al (59) 

demonstraram também que cíbridos de linhas celulares de cancro da próstata, com a 

mutação T8993G na ATPase6 do mtDNA, apresentam aumento da taxa de crescimento 

tumoral, associada a um aumento da produção de ROS. Assim, Petros et al (59) 

concluiram que mutações do mtDNA que aumentam a produção de ROS podem ser 

importantes na tumorigénese. Estes estudos mostram que as mutações do mtDNA não 

estão apenas associadas com a predisposição para doenças neuromusculares, podendo 

também criar condições celulares, nomeadamente aumento da produção de ROS e 

resistência à apoptose, que podem predispor para a tumorigénese. 

Há ainda outros estudos que apoiam a associação do aumento da produção de 

ROS e cancro. As mutações germinativas em alguns genes (SDHB, SDHC, SDHD e 

FH) que codificam para o Complexo II / Ciclo de Krebs criam condições para o 

desenvolvimento de neoplasias (19). Por exemplo verificou-se associação entre 

mutações heterozigóticas em genes nucleares que codificam subunidades da 

desidrogenase do succinato (complexo II) e a predisposição para feocromocitomas 

(SDHB) e paragangliomas (SDHB e SDHC) (19) .  

 

A questão mais interessante consiste em esclarecer se será possível invocar um 

mecanismo comum às diversas situações em que alterações mitocondriais aumentam a 

predisposição (e condicionam o desenvolvimento?) de cancros. A nossa hipótese de 

trabalho é de que as alterações mitocondriais possam condicionar estímulos hipóxicos 

ou pseudo-hipóxicos, dando substrato à teoria avançada por Warburg há mais de 

cinquenta anos – Efeito de Warburg (75). 

Warburg, em 1956, sugeriu que as células tumorais poderiam ter uma deficiência 

da função mitocondrial e que essa alteração poderia condicionar uma taxa de glicólise 
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elevada (75). As células tumorais caracterizam-se por uma respiração deficiente e um 

aumento da capacidade glicolítica mesmo em presença de oxigénio. Nos últimos anos 

demonstrou-se que a glicólise poderia ser activada pela hipóxia e modulada pela 

expressão de oncogenes ou genes supressores tumorais (18). Por exemplo o gene 

supressor tumoral von Hippel-Lindau (VHL), acoplado a outras proteínas, tem como 

função a degradação do factor induzido pela hipóxia 1-α (HIF1-α). O HIF1-α é uma 

proteína que controla a transcrição de uma sequência de genes importantes na 

carcinogénese, como o factor de crescimento endotelial vascular (VEGF), o 

transportador de glicose (GLUT-1), o factor de crescimento derivado das plaquetas 

(PDGF), o factor transformador do crescimento-α (TGF-α) e a eritropoietina. Em 

condições de hipóxia o complexo VHL não degrada o HIF1-α e este acumula-se, 

condicionando uma sobrexpressão subsequente de factores de crescimento angiogénicos 

(33, 39). Uma função mitocondrial deficiente traduz-se num estímulo hipóxico com 

consequente aumento de HIF. 

 

 

 

1.3 - Células oxifílicas, oncocitomas e alterações genéticas 
mitocondriais 
 

As células cujo citoplasma está cheio de mitocôndrias chamam-se, geralmente, 

eosinofílicas, oxifílicas ou oncocíticas e podem ser encontradas, com frequência 

variável, em tumores de vários órgãos (tireóide, paratireóide, glândula salivar, rim, 

hipófise, glândula suprarrenal, pâncreas, fígado, pulmão) – tabela 1. Para além disso, as 

células oxifílicas são frequentemente encontradas na paratireóide de indivíduos idosos 

“normais” e nas tireóides de doentes com tireoidite de Hashimoto (44, 45). No caso da 

tireóide utiliza-se também, frequentemente a designação células de Hürthle. No caso do 

rim é clássico chamar às células ricas em mitocôndrias células oncocíticas e aos tumores 

por elas constituídos, oncocitomas. 

Os oncocitomas renais representam cerca de 7% das neoplasias epiteliais renais 

não uroteliais (58). São considerados neoplasias benignas, com origem nas células 



Estudo das alterações do ADN mitocondrial e do GRIM-19 em oncocitomas renais: 

                                                                                        Comparação com os tumores de células de Hürthle da tireóide 

 16

intercalares do ducto colector e constituídas por células cujo citoplasma contém 

numerosas mitocôndrias, morfológica e bioquimicamente anormais (45, 71). 

 

Tabela 1 - Artigos que descrevem a ocorrência de oncocitomas ou tumores oncocíticos 

em vários orgãos, publicados nos últimos 55 anos. 

Oncocitomas 

 

Orgão 

 

Nº total de 

artigos 

 

Orgão 

 

Nº total de 

artigos 

Tireóide 689 Cólon  1 

Rim 277 Epiglote 1 

Glândula salivar 68 Esófago 1 

Paratireóide 39 Estômago  1 

Globo ocular, pálpebra, conjuntiva 28 Língua 1 

Glândula suprarrenal 19 Ovário 1 

Cavidade nasal, nasofaringe, laringe 17 Pâncreas 1 

Hipófise 12 Pele  1 

Pulmão 10 Plexo coróide 1 

Seio maxilar 4 Próstata  1 

Brônquio 4 Seio etmóide 1 

Medula espinal 3 Tecidos moles 1 

Mama 2 Traqueia 1 

Palato 2   

Nº total de artigos: 1187  

 

A acumulação de mitocôndrias no citoplasma das células oncocíticas pode ser 

consequência de uma alteração primária no mtDNA que codifica enzimas 

mitocondriais, ou provocada por mutações no nDNA que codifica proteínas 

mitocondriais (42, 44, 45). A causa da acumulação de mitocôndrias nos oncocitomas 

renais ainda não está esclarecida. Foram encontradas mitocôndrias com características 

idênticas em células de indivíduos com doenças degenerativas de causa mitocondrial. A 

acumulação de mitocôndrias anormais em fibras musculares tipo I foi denominada 

“ragged red fibers” (20, 41). Esta alteração histológica é característica do músculo 

esquelético que apresenta delecções, duplicações ou mutações pontuais nos tRNAs do 
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mtDNA. Pensa-se que a proliferação de mitocôndrias nesta patologia é desencadeada 

pela síntese insuficiente de ATP na mitocôndria, que levaria a mecanismos de 

estimulação da transcrição de genes nucleares que regulam a codificação de proteínas 

mitocondriais (13). 

Nos tumores de células de Hürthle da tireóide, Savagner et al (64) mostraram 

que o consumo de oxigénio é defeituoso, apesar da acumulação de mitocôndrias. 

Nos oncocitomas renais foi demonstrada uma diminuição isolada da actividade e 

do conteúdo proteico do complexo I da CRM, em contraste com a diminuição de todos 

os complexos nos carcinomas de células renais (68). Simmonnet et al (68) sugeriram 

que a deficiência do complexo I em oncocitomas renais possa ser o fenómeno mais 

precoce a causar o aumento da biogénese mitocondrial, na tentativa de compensar a 

perda funcional da OXPHOS. 

 

Foram descritas alterações cromossómicas heterogéneas nos oncocitomas renais. 

Paner et al (55) descreveram alterações no cromossoma 1 (perda do 1p1) em 48% dos 

tumores de uma série de oncocitomas renais. As alterações no cromossoma 1 foram 

bastante mais incidentes nos oncocitomas bilaterais (88%) que nos tumores únicos 

(28%). Estes dados sugerem a possibilidade da existência de um gene supressor 

tumoral, importante na génese do oncocitoma renal, localizado no cromossoma 1. Estão 

também descritas perdas simultâneas dos cromossomas 1 e Y, translocações que 

envolvem o ponto de quebra na região 11q13, anomalias genéticas variadas como 

monossomias, trissomias e perda da heterozigotia em vários cromossomas. As mutações 

do VHL e do P53 são raras ou inexistentes (77, 78). 

Na região 11q13 estão também descritas mutações nos genes NDUFS8 e 

NDUFV1, que codificam subunidades do complexo I e ocorrem na Síndrome de Leigh. 

Nesta doença degenerativa foram ainda identificadas alterações na região 19p13, local 

onde está localizado o GRIM-19 (MITOMAP). Os genes SDHB e SDHC que podem 

estar mutados em feocromocitomas e paragangliomas localizam-se no cromossoma 1. 

Os diferentes tipos histológicos de tumores renais epiteliais associam-se a 

síndromes hereditárias específicas com alterações genéticas particulares - tabela 2 - e 

têm comportamentos biológicos distintos (39, 79).  
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Tabela 2  Base genética dos diferentes tipos de neoplasia epitelial renal hereditária 
Doença Tipo de tumor 

renal 
Localização 
cromossómica 
do gene 
 

Gene Proteína 
codificada 

Função da 
proteína 

Von 
Hippel-
Lindau 
(VHL) 
 

Carcinoma de 
células claras 

3p25-26 VHL pVHL Regula a 
transcrição do 
factor HIF-1α 
 

Carcinoma 
renal 
papilar 
hereditário 
(HPRC) 
 

Carcinoma 
papilar tipo 1 

7q31.3 MET MET Receptor do 
factor de 
crescimento 
hepatocitário 
(HGF) 

Carcinoma 
renal e 
leiomioma 
hereditários 

Carcinoma 
papilar tipo 2 

1q43-44 FH Hidratase 
do 
fumarato 

Cataliza a 
degradação do 
ácido fumárico 
 
 

Birt-Hogg- 
Dubé 
(BHD) 

Oncocitoma 
Carc. cromófobo 
Carc. células 
claras 
Carc. Papilar 

17p11.2 BHD Foliculina Desconhecida 

 

O oncocitoma renal pode ocorrer no contexto familiar associado à Síndrome de 

Birt-Hogg-Dubé (77). Nesta situação associam-se tumores renais, como o oncocitoma e 

o carcinoma cromófobo, a tumores cutâneos do folículo piloso e cistos pulmonares (11, 

56). O gene BHD foi localizado no braço curto do cromosssoma 17 e comporta-se como 

um gene supressor tumoral (39, 65). 

Estão ainda descritos casos de associação entre oncocitomas e angiomiolipomas 

renais e entre oncocitomas e diferentes tipos de carcinomas de células renais (4, 9, 62). 

Os oncocitomas ou, de uma forma mais geral, os tumores de células oxifílicas 

constituem uma espécie de paradigma para o estudo do significado etiopatogénico e 

clínico da acumulação de mitocôndrias anormais em situações de neoplasia em 

comparação com o que se observa em doenças degenerativas. 
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Para além do referido anteriormente conhece-se pouco sobre as mutações do 

mtDNA nos tumores de células oxifílicas, assim como sobre a existência de 

polimorfismos que eventualmente se associem à ocorrência destes tumores.  

Em trabalhos anteriores o nosso grupo detectou numa série de 79 tumores da 

tireóide, com e sem transformação oxifílica, a presença da delecção comum do mtDNA 

(mtDNACD) em todos os tumores de células oxifílicas (43). Verificou-se também uma 

associação entre a existência no parênquima tireoideu normal de polimorfismos nos 

genes mitocondriais do complexo V da CRM – ATP sintase 6 (ATPase 6) e ATP sintase 

8 (ATPase 8) e a ocorrência de tumores compostos por células oxifílicas (43). 

Verificou-se ainda que os tumores com células oxifílicas (células de Hürthle) da 

tireóide apresentavam uma maior frequência de alterações em regiões repetitivas no D-

loop do mtDNA que os tumores não oxifílicos, embora a diferença não fosse 

estatisticamente significativa (43, 44). 

 

 

 

1.4 - GRIM-19 

 

Os genes GRIM, descritos por Hoffmann et al (27) em 1998, estão associados 

com a mortalidade celular induzida pelo interferão (IFN) /ácido retinóico (AR). 

O GRIM-19 é um dos membros da família GRIM e foi inicialmente considerado 

como um gene supressor tumoral (14). Ele foi identificado por Angel et al (6), numa 

linha celular de carcinoma da mama, e mapeado no cromossoma 19p13.2, por 

Chidambaram et al (14) em 2000. O GRIM-19 é um gene regulador da morte celular 

que estimula a apoptose e inibe o crescimento celular. Enquanto que a introdução de 

GRIM-19 “antisense” confere vantagem na sobrevida e no crescimento celulares, a 

sobrexpressão de GRIM-19 aumenta a sensibilidade celular à morte induzida pelo 

IFN/AR (6). 

Em análises por Northern blot, detectou-se a presença de GRIM-19 em todos os 

tecidos adultos e fetais estudados, com níveis mais elevados no coração, músculo 

esquelético, fígado, rim e placenta de adultos, e ainda em fígado, baço e medula óssea 
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de fetos. A expressão de GRIM-19 parece ser mais elevada em tecidos com consumos 

energéticos maiores e pode também reflectir o número de mitocôndrias por célula. 

Estão descritas sequências homólogas do GRIM-19 em outros vertebrados, 

nemátodas, plantas e bactérias, o que significa que o gene GRIM-19 foi conservado ao 

longo da evolução (6). Ele codifica uma proteína de 16KDa cuja distribuição celular 

pelos compartimentos nuclear e citoplasmático, nomeadamente mitocondrial, é 

controversa (6, 29).  

Fearnley et al (21) descreveram, em 2001, um proteína do complexo I 

mitocondrial bovino – B16.6 – homóloga ao GRIM-19 humano. Posteriormente, vários 

autores confirmaram que o GRIM-19 faz parte do complexo I mitocondrial humano e 

que codifica um componente funcional desse complexo, que é essencial para o 

desenvolvimento embrionário precoce do ratinho (28, 29, 40, 49). Demonstrou-se que a 

eliminação do GRIM-19 destrói a unidade e a actividade do Complexo I e ainda 

influencia os outros complexos da CRM (29). 

O GRIM-19 desempenha portanto, um papel duplo na célula: 1- é membro da 

via de morte celular induzida pelo IFN/AR (6); 2- faz parte da unidade do complexo I 

mitocondrial (21, 29). Estas duas funções aparentemente independentes, podem estar 

ligadas pelo envolvimento da mitocôndria na apoptose. 

Lufei et al (40) e Zhang et al (80) demonstraram que o papel principal do 

GRIM-19 no controlo do crescimento celular é exercido através do STAT3, um factor 

de transcrição que regula a expressão génica em resposta a vários factores de 

crescimento extra-celulares, e que é inibido pela ligação ao GRIM-19. A activação do 

STAT3 poderia contribuir para a falta de controlo do crescimento celular, 

condicionando um efeito carcinogénico, por induzir o aumento da expressão de genes 

envolvidos no controlo de processos celulares fundamentais (25). Uma vez que o 

STAT3 constitutivamente activado estimula genes anti-apoptóticos, promovendo deste 

modo a sobrevida tumoral, Zhang et al (80) sugeriram que a inibição do STAT3 pelo 

GRIM-19 teria um efeito anti-oncogénico. 

Há dados divergentes em relação à localização celular do GRIM-19 – nuclear, 

citoplasmática/mitocondrial – que podem reflectir as variadas funções do GRIM-19 na 

biologia celular, como parte da CRM, da via apoptótica induzida pelo IFN/AR e da 

interacção com proteínas citoplasmáticas como o STAT3 (6, 40, 80). 
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Máximo et al (42) detectaram mutações na região codificadora do GRIM-19 em 

16% de uma série de tumores de células de Hürthle da tireóide e encontraram uma 

expressão aumentada do gene ICAM1, regulado pelo STAT3, nos tumores com 

mutação do GRIM-19. Nesse estudo, as mutações do GRIM-19 foram apenas detectadas 

nos tumores da tireóide ricos em mitocôndrias, levando os autores a propôr que, uma 

vez que o GRIM-19 faz parte da CMR, as mutações ou a subexpressão da proteína 

GRIM-19, poderiam explicar a acumulação de mitocôndrias nas células tumorais, como 

um efeito compensador, semelhante ao observado quando há mutações do mtDNA (42). 

Alchanati et al (1) descobriram que a expressão de GRIM-19 está ausente ou 

drasticamente diminuída nos carcinomas de células renais (CCR) e em alguns tumores 

urogenitais. Sabendo que os IFNs são famílias de citocinas envolvidas na regulação da 

imunidade inata contra agentes patogénicos infecciosos, no crescimento celular e na 

imunidade adaptativa, e que são utilizados para o tratamento de várias neoplasias, 

nomeadamente o CCR, para além de doenças víricas e neurodegenerativas (30), é 

interessante saber que os CCR apresentam perda acentuada, ou completa, do GRIM-19, 

proteína envolvida na via da morte celular induzida pelo IFN/AR. Utilizando uma linha 

celular de CCR, Alchanati et al (1) mostraram também que a subexpressão de GRIM-19 

promove o crescimento tumoral através da expressão de genes dependentes do STAT3. 

Este estudo demonstrou que nos CCR esporádicos, independentemente do tipo 

histológico, o GRIM-19 parece desempenhar um papel central na tumorigénese e, pelo 

menos nos CCR, as alterações do GRIM-19 não estão aparentemente relacionadas com 

a presença de células tumorais ricas em mitocôndrias. Curiosamente, foi apenas descrita 

uma mutação (conservadora) do GRIM-19 em 6 casos de CCR estudados (1). Estes 

achados sugerem que a subexpressão da proteína GRIM-19 possa ser causada por 

mecanismos de metilação, ou por perda da ligação entre o factor de transcrição e o 

promotor (1).  

O facto de Alchanati et al (1) terem descrito perda acentuada ou completa da 

expressão de GRIM-19 em tumores renais não oncocíticos, sugere que a proteína 

GRIM-19 possa ter um papel importante, não só na transformação oncocítica, como 

também na tumorigénese renal em geral.  
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2. OBJECTIVOS 

 

Na tentativa de contribuir para uma melhor compreensão da tumorigénese dos 

tumores de células oxifílicas em geral, e dos oncocitomas renais em particular, 

decidimos comparar as alterações do mtDNA (mutações e delecção comum) e do 

GRIM-19 previamente encontradas numa série de tumores oxifílicos da tireóide com as 

existentes numa série de 14 oncocitomas renais e no parênquima renal adjacente às 

neoplasias. 

A detecção da deleção comum do mtDNA e a avaliação da expressão de GRIM-

19 foram também realizadas em dois CCR síncronos com os oncocitomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo das alterações do ADN mitocondrial e do GRIM-19 em oncocitomas renais: 

                                                                                        Comparação com os tumores de células de Hürthle da tireóide 

 23

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Material 

As amostras estudadas correspondem a material histológico incluído em parafina 

de uma série de 14 casos consecutivos de oncocitomas renais diagnosticados no Serviço 

de Anatomia Patológica do H.S.João no período de 1998 a 2005. 

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Revisão da informação clínica  

Procedeu-se a recolha de dados referentes ao género, idade e história prévia de 

transplante renal, recorrendo à consulta das respectivas requisições anátomo-

patológicas. 

 

 

3.2.2. Estudo morfológico   

 Foi feita a recolha das características macroscópicas das neoplasias, incluindo 

maior dimensão e lateralidade, recorrendo tambem a consulta das requisições anátomo-

patológicas. 

 

Coloração com hematoxilina e eosina - A técnica de coloração com 

hematoxilina e eosina (H&E) é a mais utilizada em histologia e permite obter 

informação sobre as características morfológicas dos tecidos. 

A hematoxilina, sendo um corante básico, tem afinidade por regiões basófilas da 

célula como o núcleo e o retículo endoplasmático rugoso, conferindo-lhes cor azul. A 

eosina é ácida, como tal tem afinidade com o citoplasma, corando-o de rosa.   

Para esta técnica fizeram-se cortes de 3µm dos blocos de parafina, que 

posteriormente foram submetidos a diversos tratamentos: 

- Desparafinação e hidratação – realizaram-se três lavagens consecutivas com 

xilol intercaladas por três lavagens com etanol a 100%, 90% e 70%, durante dez 
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minutos cada. No final deste processo os cortes foram lavados em água corrente 

durante dez minutos. 

- Coloração – os cortes foram imersos na solução de hematoxilina durante um 

minuto, lavados com água corrente durante dez minutos, passados por um banho 

de etanol a 100% e corados com eosina alcoólica durante três minutos. 

- Desidratação – foi efectuada uma lavagem em etanol a 70% e outra em etanol a 

100%, seguidas por três lavagens em xilol.  

 

Para cada um dos blocos de parafina de todos os casos foi feita uma lâmina 

corada com H&E e procedeu-se à reavaliação do material anátomo-patológico, 

prestando uma atenção particular às seguintes características microscópicas: 

 

- padrão histológico; 

- presença/ausência de edema; 

- presença/ausência de hemorragia; 

- presença/ausência de infiltrado inflamatório; 

- presença/ausência de focos de necrose; 

- presença/ausência de atipia nuclear; 

- proeminência da rede vascular; 

- tumefacção endotelial; 

- figuras de mitose; 

- outras neoplasias. 

 

Foi seleccionado um ou dois blocos representativos de cada um dos oncocitomas 

e do restante parênquima renal. Em dois casos seleccionaram-se também blocos 

representativos dos carcinomas de células renais existentes nas peças de nefrectomia. 

Nas lâminas de controlo foram assinaladas as regiões da secção histológica 

correspondentes ao tecido tumoral e ao tecido normal. Estas lâminas foram utilizadas 

como referência para se proceder à microdissecção dos tecidos. 
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3.2.3. Corte dos blocos e microdissecção 

As amostras de tecido incluídas em parafina foram cortadas num micrótomo. 

Para cada bloco foram efectuados 5 a 6 cortes de 10µm de espessura. Cada um dos 

cortes foi microdissectado manualmente, à lupa, sendo recolhido em tubos de eppendorf 

diferentes, o tecido correspondente ao tumor e o parênquima não tumoral. 

Nos casos com CCR a microdissecção foi realizada num micrótomo a laser, uma 

vez que não seria possível separar com acuidade o CCR do oncocitoma e do tecido não 

tumoral com observação à lupa e microdissecção manual. Na técnica de microdissecção 

a laser foram utilizados cortes de parafina de 3µm de espessura, corados com H&E. 

As lâminas foram observadas num microscópio de microdissecção a laser 

(PALM, Bernried, Germany) de modo a seleccionar as células de interesse. Estas foram 

excisadas por um feixe de laser UV e catapultadas para um microtubo, onde foram 

guardadas para serem utilizadas nas aplicações subsequentes. 

 

 

3.2.4. Extracção de DNA 

 

A - Tecidos microdissectados manualmente 

Para a extracção de DNA do material obtido por microdissecção manual foi 

utilizado o Kit de isolamento de DNA da Puragene (GENTRA Systems, Minneapolis, 

Minn., USA), segundo as instruções do fabricante. 

 

B - Tecidos microdissectados a laser  

O DNA do tecido microdissectado a laser foi extraído utilizando o Kit QIAamp 

DNA Micro Kit da Quiagen, segundo as instruções do fabricante. 

 

 

3.2.5. Análise da qualidade do DNA extraído por electroforese em gel de 
agarose 

A avaliação da qualidade do DNA genómico extraído foi efectuada por 

separação electroforética em gel de agarose a 0,8%. A preparação dos géis de agarose e 

a corrida das amostras efectuou-se da seguinte forma: 
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 Preparação do gel 

• Medição do volume de tampão TBE1x (45 mM Tris (pH 8.0), 45 mM Boric acid 

and 2 mM EDTA) e pesagem da agarose. Adição da agarose ao tampão e 

aquecimento da mistura em microondas até atingir a ebulição. 

  

• Arrefecimento da solução até aproximadamente 50ºC e adição de brometo de 

etídio. O brometo de etídio é uma substância mutagénica que se intercala nas 

cadeias de DNA e permite a visualização do DNA quando os géis são expostos a 

radiação UV (emissão de radiação laranja). 

  

• Polimerização do gel  em suporte com os pentes adequados, de modo a permitir 

a formação dos poços onde posteriormente são carregadas as amostras.  

 

• Remoção cuidadosa dos pentes e transferência do suporte contendo o gel para a 

tina de electroforese. Adição de tampão TBE até ao gel ficar completamente 

imerso. 

 

Preparação das amostras 

Utilizou-se para carregar os géis um volume de 5µl de amostra ao qual se adicionou 

3µl de azul de bromofenol, um corante que migra com fragmentos de DNA de 300bp 

(em gel de agarose 2%), servindo este como tampão de “loading” e também para 

visualizar a evolução da frente de corrida. Para servir como referência foi sempre 

carregado juntamente com as amostras um marcador com pesos moleculares 

conhecidos. 

 

Após a aplicação das amostras, os géis foram sujeitos a uma voltagem entre os 

100v e os 120v, dependendo do tamanho da tina de electroforese. No final da corrida foi 

feita a observação e registo fotográfico dos géis num transiluminador.  
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3.2.6 – Reacções de PCR 

 

Amplificação por PCR das regiões ATPase e D-loop 

Para a análise molecular das regiões de interesse do genoma mitocondrial 

procedeu-se à amplificação dos fragmentos por PCR (Polymerase Chain Reaction). 

Esta técnica, desenvolvida em 1987 por Mullis e Faloona (47) baseia-se no processo de 

replicação de DNA que ocorre “in vivo” e consiste no isolamento e amplificação de um 

segmento de DNA, envolvendo a produção "in vitro" de milhões de cópias do segmento 

em estudo.  

A temperatura óptima de hibridização para cada um dos fragmentos a amplificar 

foi determinada inicialmente realizando um PCR de gradiente de temperaturas. 

As reacções de PCR foram realizadas num termociclador Biorad (Bio-Rad Gene, 

Hercules, CA, USA) segundo as condições da tabela 3 e utilizando as concentrações de 

reagentes descritas na tabela 4. 

  

Tabela 3 -  Parâmetros  optimizados da reacção de PCR  para a amplificação das regiões D-loop e 
ATPase 

I. Desnaturação inicial 94ºC 5’ 1x 

II.  

Desnaturação 94ºC 30’’ 

“Annealing” Temperatura específica de “annealing” 

Primers D-loop- 58ºC 

Primers ATPase- 60ºC  

 

30’’ 

Extensão 72ºC 30’’ 

 

 

D-loop 35x 

ATPase 40x 

 

III. Extensão final 72ºC 5’ 1x 

 

 As sequências dos “primers” utilizados para a amplificação dos diferentes 

fragmentos foram as apresentadas nas tabelas 5 e 6. Em cada reacção foram sempre 

incluídos um controlo inicial e final para avaliar a ocorrência de contaminação anterior 

à preparação da reacção de PCR ou durante esta. Nos controlos o DNA foi substituído 

por água. 
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Tabela 4 – Composição da mistura de reagentes de PCR para uma amostra em 25 µl de volume final 

Reagentes PCR Volumes/Concentrações 
 

H2O (autoclavada e tratada com DEPC) 
 

 
17,4µl-18,4µl 

 
[dNTP’s] 

 

 
200µM 

 
[primers] 

 

 
0.2 µM 

 
1x Buffer 

 

10mM Tris-HCl (pH 8,8) 
50mM de KCl 

1,5 mmol/L MgCl
2
 

 
DNA genómico 

 

 
1-500ng (1 a 2µl) 

 

 

Tabela 5 –Sequências dos primers utilizados na amplificação por PCR  da região do D-loop 

Primer forward 5’-cctcccactcccatactactaa-3’ 
Primer reverse 5’- tgtttagacgggctcacatcac-3’ 

D-LOOP rep 
nt458-nt637 

Primer forward 5’-tcccacagacatcataaca-3’ 
Primer reverse 5’- cttttggcggtatgcacttt-3’ 

D-LOOP 
nt267-nt423 

 

 

Tabela 6 –Sequências dos primers utilizados na amplificação por PCR  da região da ATPase 

Primer forward 5’-ctctagagcccactgtaaagcta -3’ 
Primer reverse 5’- aacaaccgactaatcaccaccca -3’ 

ATPase 1 nt8285-nt8663 

Primer forward 5’-ctctattgatccccacctccaaa-3’ 
Primer reverse 5’-ttcttaccacaaggcacacctac -3’ 

ATPase 2 nt8609-nt8930 

Primer forward 5’-cagtgattataggctttcgctct -3’ 
Primer reverse 5’-tgacccaccaatcacatgcctat -3’ 

ATPase 3 nt8861-nt9230 

 

Após as reacções de PCR todas as amostras foram sujeitas a uma electroforese 

em gel de agarose a 2% (procedimento anteriormente descrito para gel a 0,8%), de 

modo a avaliar a eficiência da amplificação. Utilizou-se um volume de 5µl de produtos 

de PCR e 3µl de azul de bromofenol para correr a electroforese. Após observação do gel 

num transiluminador, as amostras que apresentavam a banda do tamanho esperado 

foram sujeitas a sequenciação. 

 

 

 



Estudo das alterações do ADN mitocondrial e do GRIM-19 em oncocitomas renais: 

                                                                                        Comparação com os tumores de células de Hürthle da tireóide 

 29

PCR Multiplex - Detecção da delecção comum 

A técnica de Multiplex é uma variante do PCR clássico, que permite a 

amplificação simultânea, numa única reacção, de várias sequências alvo, através da 

utilização de diversos pares de “primers”. Neste trabalho foi utilizado o kit  Multiplex 

PCR (QIAGEN) para detectar a presença da “delecção comum” (∆4977mtDNA). O 

conjunto de “primers” utilizados, as concentrações de reagentes e as condições do ciclo 

de PCR encontram-se descritos nas tabelas 7, 8 e 9 respectivamente.  

 

Tabela 7 –Sequências dos “primers” utilizados na detecção da delecção comum do ADN mitocondrial  
 

Primer forward 5’-CTGAGCCTTTTACCACTCCAG -3’ 
Primer reverse 5’-GGTGATTGATACTCCTGATGCG -3’ 

MITIN 

Primer forward 5’- AAATACTACCGTATGGCCCACCA -3’ 
Primer reverse 5’-GGCTCAGGCGTTTGTGTATGATA -3’ 

MITOUT 1 

Primer forward 5’-CCCAACTAAATACTACCGTATGG -3’ 

Primer reverse 5’-GGTTTCGATGATGTGGTCTTTG-3’ 

MITOUT 2 

Primer forward 5’-CTGAGCCTTTTACCACTCCAG -3’ 
Primer reverse 5’-GGTGATTGATACTCCTGATGCG -3’ 

MITOUT 3 

 

Tabela 8 – Concentrações dos reagentes do kit “PCR Multiplex” 

Reagente Volume Concentração final 
2x QIAGEN Multiplex 

PCR Master Mix  
10 1x 

5x Q solution 2µl 1x 

Primer 0.8µl  
(cada primer) 

0.2µM 

H2O  Variável  
(dependente nº primers) 

- 

DNA 1µl ≈0,4µg DNA/20µl 
Volume Total 20µl - 

 

Tabela 9 - Parâmetros  optimizados da reacção de “PCRMultiplex” 

I. Desnaturação inicial 95ºC 15’ 1x 

II.  

Desnaturação 94ºC 30’’ 

“Annealing” Temperatura específica de “annealing” 90’’ 

Extensão 72ºC 60’’ 

             

40x 

 

 

III. Extensão final 72ºC 10’ 1x 
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3.2.7 - Purificação do DNA amplificado por PCR 

Foram utilizados dois métodos de purificação de DNA, dependendo da 

eficiência da amplificação do DNA. As amostras que correspondiam a bandas de maior 

intensidade foram purificadas enzimaticamente, enquanto que nas amostras que 

possuíam bandas de menor intensidade utilizou-se um método de purificação a partir 

das bandas do gel de agarose. 

 

Purificação do DNA com enzimas 

Neste método adicionou-se a cada microtubo contendo o produto de PCR 1µl de 

enzima Exonuclease (Fermentas) e 1µl da enzima Shrimp Alkaline Phosphatase (New 

England Biolabs Inc., Beverly, USA)  por cada 10µl de amostra. As amostras foram 

depois sujeitas a um ciclo no termociclador de 20 minutos a 37ºC e 20 minutos a 80ºC. 

Nos primeiros vinte minutos, a 37ºC, ocorre degradação dos “primers” e dos dNTPs 

que não foram incorporados, e a 80ºC as enzimas são destruídas. 

 

Purificação do DNA por excisão de bandas 

Nesta técnica o produto de PCR (20 µl) foi sujeito a uma electroforese num gel 

de agarose a 2%. Os pentes utilizados para preparar estes géis foram de maior dimensão 

de modo a permitir a pipetagem de um maior volume de amostra e encontram-se mais 

espaçados para que se obtenham bandas bem separadas. 

Após a electroforese, as bandas foram excisadas com um bisturi (um para cada 

amostra para não ocorrer contaminação) e colocadas em microtubos devidamente 

identificados. O DNA foi então purificado utilizando um kit comercial (GFX PCR DNA 

and Gel Band Purification Kit). Este Kit utiliza um agente caotrópico para desnaturar as 

proteínas, dissolver a agarose e promover a ligação do DNA de cadeia dupla à matriz de 

fibra de vidro que se encontra na coluna de purificação. As proteínas e contaminantes 

salinos foram então eliminados por uma lavagem com uma solução tampão à base de 

etanol e o DNA purificado foi eluído com um tampão de baixa força iónica. 
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3.2.8 - Sequenciação 

A sequenciação automática é um método que permite identificar mutações na 

cadeia de DNA e tem como base a técnica desenvolvida por Sanger et al em 1977. Este 

método utiliza bases alteradas quimicamente, denominadas didesoxi, uma vez que não 

possuem o grupo hidroxilo terminal que permitiria a ligação da base seguinte. A reacção 

de síntese termina sempre que é incorporada na cadeia uma destas bases, uma vez que 

não se podem formar ligações fosfodiéster com o nucleotídeo seguinte. Estes 

fragmentos de DNA são então separados por electroforese em função do tamanho e a 

sequência pode ser lida.  

O método de sequenciação automática assenta nestes mesmos princípios, com 

algumas diferenças resultantes da evolução técnica. Os didesoxirribonucleotídeos 

terminadores da reacção de sequenciação são marcados com um fluorocromo na 

extremidade 3’, que emite radiação quando é atingido por uma fonte de luz de 

excitação. Os fragmentos são separados em função do tamanho numa electroforese 

capilar durante a qual o aparelho regista a intensidade de fluorescência que é detectada 

na janela de leitura para cada um dos canais correspondentes aos terminadores 

utilizados. Os dados recolhidos durante a electroforese são posteriormente analisados 

pelo software e no final obtém-se um electofluorograma da sequência.   

 

Reacção de sequenciação 

As reacções de PCR foram realizadas segundo as condições da tabela 10, num 

termociclador Biorad (Bio-Rad Gene, Hercules, CA, USA) utilizando o kit BigDye 

Terminator (Applied Biosystems). Para um volume final de 10µl utilizou-se 0,6µl de 

“BigDye Terminator” (Applied Biosystems), 3,4µl de “Sequencing Buffer” (Applied 

Biosystems), 0,3µl de “primer reverse” ou “primer forward” (0,1µg/µl) (Invitrogen, 

UK), 3µl de produto de PCR purificado e água desionizada até perfazer o volume. Em 

alguns casos em que a quantidade/qualidade de DNA amplificado era baixa não foi 

utilizada água na reacção e utilizou-se 5,7µl de DNA. 
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Tabela 10 - Parâmetros optimizados da reacção de sequenciação 

I. Desnaturação inicial 94ºC 30’’ 1x 

II.  

Desnaturação 94ºC 10’’ 

“Anealing” Temperatura específica de “annealing” 

Primers D-loop- 58ºC 

Primers ATPase- 60ºC 30’’ 

 

5’’ 

Extensão 60ºC 4’ 

 

 

D-loop 35x 

ATPase 40x 

 

 

  

 

Purificação dos produtos de sequenciação 

O produto de sequenciação foi purificado por cromatografia em colunas, 

utilizando como meio de filtração um gel de dextran (SephadexTM).  Este gel é 

composto por esferas microscópicas que formam uma rede tridimensional em que ficam 

retidos os “primers” e nucleotídeos não incorporados na reacção de PCR, sendo eluído 

o DNA livre de contaminantes. 

Em cada coluna utilizou-se um volume de 1ml de solução de Sephadex (6,66g 

por cada 100ml de água), sendo estas posteriormente centrifugadas a 2800rpm de modo 

a desprezar a água em excesso. As amostras foram então pipetadas para o centro da 

coluna e procedeu-se a nova centrifugação a 3200 rpm. O DNA purificado obtido após 

este procedimento foi então colocado num bloco de aquecimento à temperatura de 95ºC. 

Após esta secagem o DNA foi ressuspendido em formamida e analisado no 

sequenciador automático 3100 ABI PRISM genetic analyser (Applied Byosystems).  

  

Após a sequenciação das amostras, os electrofluorogramas obtidos foram 

analisados manualmente por comparação com a base de dados do genoma mitocondrial 

humano (MITOMAP: A Human Mitochondrial Genome Database. 

http://www.mitomap.org, 2006). 
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3.2.9 - Estudo imuno-histoquímico   

O estudo imuno-histoquímico foi baseado no método de coloração 

estreptavidina-biotina em que um anticorpo secundário biotinilado liga os anticorpos 

primários a um conjugado estreptavidina-peroxidase. Um único anticorpo primário foi 

assim associado com várias moléculas peroxidase que aumentam consideravelmente a 

sua sensibilidade. A actividade peroxidase, na presença de um dador de electrões, 

resulta na formação de um complexo enzima-substrato, oxida o dador de electrões (3,3`- 

diaminobenzidina (DAB)) produzindo um produto final castanho, altamente insolúvel 

em solventes orgânicos. 

A técnica imuno-histoquímica foi efectuada em cada caso utilizando anticorpos 

monoclonais de rato anti SDHA humano (MitoSciences Inc., Eugene, USA) e anti 

GRIM-19 humanos (MitoSciences Inc., Eugene, USA). 

Foram feitas lâminas com cortes de 2 µm de pelo menos um bloco de parafina 

representativo de cada caso e um controlo positivo. As amostras foram desparafinadas 

em Clear-Rite (Richard-Allan Scientific, MI, USA) durante 20 minutos e re-hidratadas 

em álcool (100% e 70% v/v). Para a recuperação antigénica as lâminas foram colocadas 

numa solução de EDTA 1mM, pH 9,00, previamente aquecida durante 20 minutos a 

98ºC. Posteriormente os cortes foram lavados com um tampão de lavagem (phosphatase 

buffered saline (PBS)/0,02% Tween 20)  e incubados com 195µl de peróxido de 

hidrogénio a 3% v/v em metanol, durante 10 minutos à temperatura ambiente, para 

inibir a peroxidase endógena. Foram ainda incubados em 150µl de solução Ultra V 

Block (Lab Vision® Corporation, CA, USA), durante 10 minutos à temperatura 

ambiente, para o bloqueio de ligações inespecíficas. 

Os cortes foram então incubados com os anticorpos primários (100µl) 

previamente diluídos (1:1250) em UltraAb Diluent (Lab Vision® Corporation, CA, 

USA), durante 60 minutos à temperatura ambiente, lavados e recobertos com 150µl de 

anticorpo secundário (Biotinylated Goat Anti-Polyvalent, Lab Vision® Corporation, CA, 

USA), durante 10 minutos. 

A localização foi efectuada através da aplicação de 150µl de Streptavidine 

Peroxidase (Lab Vision® Corporation, CA, USA) durante 10 minutos à temperatura 

ambiente. Os cortes foram então corados com 180µl de DAB líquida (DakoCytomation 

Liquid DAB + Substrate Chromogen System, DAKO Corporation, CA, USA), durante 5 
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minutos, e contrastados com Hematoxilina de Mayer (J. T. Baker, Dventer, Holland), 

durante 3 minutos. 

Os cortes foram desidratados utilizando álcoois de diferentes graus (95%, 100% 

v/v) e posteriormente colocados em Clear-Rite para permitir futuras montagens com 

Entellan (Richard-Alllan Scientific, MI, USA). 

 

 Classificação imuno-histoquímica 

Utilizou-se como controlo em todos os casos, o marcador mitocondrial SDHA. 

A intensidade da imuno-expressão do GRIM-19 nos oncocitomas e CCR foi avaliada 

por comparação com a marcação nos túbulos proximais do parênquima renal adjacente. 

 

 

3.2.10 - Análise estatística 

 

A análise estatística dos resultados foi efectuada usando o software StatView. 

Utilizou-se o teste Qui-quadrado com correcção de Yates, teste exacto de Fisher e teste 

t-student. Sempre que necessário utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Os resultados foram considerados estatisticamente significativos apenas para 

valores de p<0,05. 
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4 - RESULTADOS 

 

4.1 - Características clínicas e macroscópicas - Tabela 11 

Os 14 oncocitomas renais tinham distribuição equivalente entre géneros (sete 

homens e sete mulheres). A idade dos doentes variou entre os 41 e os 79 anos (média de 

62 anos e mediana de 64 anos). Dois oncocitomas ocorreram em rins nativos de doentes 

transplantados. A maior dimensão dos oncocitomas variou entre 2,7 e 9,5 cm. 

 

Tabela 11. Características clínicas e macroscópicas 

Género – masculino/feminino 7 / 7 

Idade – média/mediana (intervalo) 62 anos / 64 anos (41-79) 

História de transplante renal – sim/não 2 / 12 

Maior dimensão – média (intervalo) 3,95 cm (2,7-9,5) 

Lateralidade –Dirt./Esq./ desconhecido 9 / 2 / 3 

 

4.2 - Características histológicas – Tabela 12 

O padrão morfológico predominante em quase todos os oncocitomas era 

sólido/insular com padrão tubular e/ou papilar concomitante (fig. 3). Observámos uma 

rede vascular proeminente, com tumefacção endotelial, na maioria dos tumores (fig. 3). 

Na maioria dos casos (12/14) detectámos ainda túbulos de aspecto oncocítico no 

parênquima renal não neoplásico (fig. 3). 

 

Tabela 12. Características histológicas - Oncocitoma (n=14) 

Padrão sólido e tubular 10 

Padrão sólido, tubular e papilar 3 

Padrão tubulo-cístico e papilar  1 

Edema 11 

Hemorragia 9 

Tumefacção endotelial 12 

Infiltrado inflamatório 3 

Atipia nuclear 4 

Mitoses 0 

Focos de necrose 0 
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Nos casos 5 e 6 identificaram-se, nas peças de nefrectomia, CCR de células 

claras, microscópicos, síncronos, um deles multifocal e outro  adjacente  ao  oncocitoma 

6x1ooo 

Figura 3 -  Oncocitoma renal  (H&E) – A: Padrão sólido (x100) ; B: Padrão insular  (x200); C: Padrão 
tubular (x200); D: Hemorragia (x200); E: Tumefacção endotelial (x400); F: Parênquima renal adjacente 
com aspecto oncocítico (x200).  

A 

F E 

D 

B 

C 
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(fig. 4A). No caso 3 foi também diagnosticado um angiomiolipoma homolateral (fig. 

4B). 

 

 

4.3 – Alterações no mtDNA 

 

4.3.1 - Delecção comum do mtDNA 

A DC foi detectada em onze dos catorze oncocitomas (78,6%) e em sete casos 

no parênquima renal adjacente aos tumores (50%). Esta alteração estava também 

presente nos dois CCR – tabela 13. 

 

4.3.2 - Mutações pontuais e instabilidade na região D-loop 

Considerou-se como instabilidade as mutações ocorridas em regiões repetitivas, 

em que o número de repetições do nucleotídeo no tumor era diferente do tecido renal 

adjacente, ou quando se identificou mais que uma sequência de DNA no 

electrofluorograma, mesmo que o número de repetições no tumor fosse igual ao 

observado no parênquima não neoplásico. 

Identificaram-se mutações somáticas na região D-loop em sete oncocitomas 

(50%) – casos 3, 6, 7, 9, 10, 12 e 14; seis (42,9%) desses casos demonstraram 

instabilidade, com inserções/delecções em regiões repetitivas (D310, D514, D568) – 

Figura 4 - A: Carcinoma de células renais adjacente ao oncocitoma – H&E (x100) – caso 6; 
    B: Angiomiolipoma – H&E (x40) – caso 3.  

A B 
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casos 3, 7, 9, 10, 12 e 14; em dois deles observaram-se inserções/delecções em duas 

localizações diferentes (casos 12 e 14). Observaram-se mutações pontuais nos casos 6 e 

12, um deles com instabilidade (caso 12) – tabela 13. 

 

4.3.3 - Mutações no Complexo V da CRM 

Foram detectadas quatro mutações somáticas em regiões codificadoras, nos 

genes do Complexo V, em três oncocitomas (21,4%) – casos 3, 4 e 7. Identificaram-se 

três mutações na ATPase 6, duas delas (8696 e 9055) do tipo mutação “missense” – 

casos 7 e 3, respectivamente - e uma do tipo mutação silenciosa (8697) – caso 4; neste 

último caso foi ainda identificada uma mutação silenciosa da ATPase 8 (8392) – tabela 

13. 

 

4.3.4 -Total de mutações somáticas do mtDNA 

Foram detectadas mutações somáticas do mtDNA em oito oncocitomas (57,1%) 

– tabela 13. 
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Tabela 13 - Resumo das alterações do mtDNA em 14 oncocitomas renais 

Delecção Comum Mutações (D-loop e ATPase 6 e 8) 
Caso Idade 

Tumor Parênquima Posição do nucleotídeo Alteração do nucleotídeo 

1  70 + 0   

2  66 + 0   

3 69 0 0 310 – D-loop 

568 – D-loop 

9055 – ATPase 6
#
 

*C7→C8 

C6→C9 

G→A 

4  75 + 0 8392 – ATPase 8 

8697 – ATPase 6 

G→A 

G→A 

5  79 + + 310 – D-loop  

564 – D-loop 

*C7→C8,9 

G→A 

6  63 + + 340 – D-loop 

514 – D-loop 

606 – D-loop 

C→T 

*CA5→CA7 

A→T 

7  46 + + 310 – D-loop 

8696 –ATPase 6
#
 

C7→C8 

T→C 

8  41 + 0   

9  51 + + 514 – D-loop 

568 – D-loop 

*CA5→CA6 

C6→C7 

10  64 0 0 310 – D-loop **C7→C8 

11  63 0 0 310 – D-loop 

462 – D-loop 

482 – D-loop 

489 – D-loop 

*C7→C8 

C→T 

T→C 

T→C 

12  64 + + 310 – D-loop 

489 – D-loop 

531 – D-loop 

493 – D-loop 

514 – D-loop 

8584 – ATPase6 

8702 – ATPase6 

**C7→C8 

T→C 

T→C 

A→G 

CA5→CA4 

G→A 

A→G 

13  68 + +   

14  51 + + 310 – D-loop  

514 – D-loop 

340 – D-loop 

451 – D-loop 

508 – D-loop 

***C8,9→C7 

CA5→CA6 

C→T 

A→G 

A→G 

Nota 1: Os sinais (+) e (-) representam respectivamente presença  e ausência da delecção comum. 

Nota 2: As mutações somáticas estão a negrito;  
#
 - mutações missense;  * - variantes da região repetitiva do 

D-loop; ** - instabilidade;  *** - instabilidade com nº de repetições no tumor considerado normal  
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4.4 - Análise imuno-histoquímica do GRIM-19 

No tecido renal normal, observou-se expressão de GRIM-19 nos túbulos renais, 

mais acentuada nos túbulos proximais (fig. 5C). A marcação foi evidente no citoplasma 

e na membrana nuclear das células tubulares, sendo granular e de localização basal 

preferencial no citoplasma. 

Todos os oncocitomas mostraram expressão de GRIM-19. Em comparação com 

a intensidade da expressão nos túbulos proximais do parênquima renal adjacente, a 

expressão de GRIM-19 nos oncocitomas, apesar de positiva, era discretamente menos 

intensa (Fig. 5B). Essa expressão foi homogénea na maioria dos casos (10/14) e 

heterogeneamente distribuída pelo tumor em quatro casos. A marcação foi também 

evidente no citoplasma e na membrana nuclear das células tumorais. No citoplasma  a 

marcação era granular e dispersa por todo o citoplasma, mesmo nas áreas de padrão 

tubular. 

Em ambos os CCR observou-se perda ou diminuição acentuada da expressão de GRIM-

19. 

 

4.5 – Análise estatística  

 Não se encontrou qualquer associação estatisticamente significativa entre os 

vários parâmetros estudados. 
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Figura 5   - A: Oncocitoma – SDHA (x400); B: Oncocitoma GRIM-19 (x400);  
     C: Parênquima renal adjacente ao oncocitoma – GRIM-19 (x400)  
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Figura 6 - Caso 6 – Carcinoma de células renais adjacente ao oncocitoma - A: H&E (x20); 
B: SDHA (x20); C: GRIM-19 (x20). 
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5- Discussão e Conclusões 

 

Os resultados por nós obtidos permitem concluir que as células dos oncocitomas 

renais têm, como as dos tumores de células de Hürthle da tireóide, uma notável 

acumulação de mitocôndrias com alterações genéticas, morfológicas e funcionais. As 

alterações encontradas no mtDNA de oncocitomas renais não se afastam 

substancialmente das observadas anteriormente no estudo de tumores de células de 

Hürthle da tireóide, tanto no que diz respeito ao tipo de alterações, como à sua 

frequência (44). 

  A acumulação de mitocôndrias pode ser causada por uma alteração primária no 

mtDNA ou por alteração no nDNA que codifica enzimas mitocondriais (42, 44, 46). 

Este aumento do número, assim como as anomalias estruturais encontradas neste tipo de 

células, têm sido também descritos em células de doentes com miopatias mitocondriais 

causadas por alterações estruturais em genes mitocondriais (31, 38, 53, 66, 72). 

  

Delecção Comum 

Apesar da delecção comum ter sido encontrada na maioria dos oncocitomas 

renais (78,6%), esse achado foi mais expressivo, embora não significativamente, nos 

tumores de células de Hürthle da tireóide (100%), nos quais constitui uma espécie de 

“marcador” genético (44). A delecção comum é também um achado típico das células 

oncocíticas da tireoidite de Hashimoto e dos tumores de Warthin da glândula salivar 

(37, 44, 46). Ao contrário do sucedido em relação aos tumores, no parênquima não 

neoplásico a detecção da delecção comum foi mais frequente nos casos de oncocitoma 

renal (50%) do que nos tumores de células de Hürthle da tireóide (25 a 33%) (44) sem 

que a diferença atingisse também o limiar de significância estatística. 

Ao contrário do que acontece nos tumores de células de Hürthle da tireóide que 

podem ser fundamentalmente homogéneos (oxifilia “primária”) – todo o tumor 

constituído por células oncocíticas – ou heterogéneos (oxifilia “secundária”) (70), os 

oncocitomas renais são quase sempre totalmente constituídos por oncócitos. Se 

estendermos aos oncocitomas a teoria avançada para os tumores de células de Hürthle 

da tireóide - existe oxifilia “primária” quando as alterações oncogénicas ocorreram 



Estudo das alterações do ADN mitocondrial e do GRIM-19 em oncocitomas renais: 

                                                                                        Comparação com os tumores de células de Hürthle da tireóide 

 44

numa célula com alterações mitocondriais pré-existentes e oxifilia “secundária” quando 

as alterações mitocondriais surgem no decorrer do processo de desenvolvimento 

neoplásico (70) – podemos classificar os oncocitomas renais como neoplasias com 

oxifilia “primária”. A homogeneidade celular fenotípica, no que se refere ao aspecto 

oncocítico leva, com efeito, a presumir que o evento “carcinogénico” deverá ter 

ocorrido numa célula com anomalia prévia do mtDNA ou do nDNA que codifica 

enzimas mitocondriais (6, 44). 

Esta hipótese é favorecida pela notável transformação oncocítica observada no 

parênquima renal não neoplásico na maioria (12/14) dos casos estudados e reforçada 

pela existência de alterações no mtDNA desse tecido numa maior percentagem de casos 

(50%) que a observada no parênquima não neoplásico tireoideu nos casos de tumores de 

células de Hürthle (25-33%). É possível que a delecção comum seja um marcador das 

alterações que ocorrem na biogénese mitocondrial nestas condições. Ficam entretanto 

por esclarecer as razões subjacentes à diferença entre a prevalência de transformação 

oncocítica. 

Cortopassi et al (15) verificaram que, com a idade, as delecções no mtDNA 

acumulam-se progressivamente nos tecidos normais. A série de doentes com 

oncocitoma renal tinha uma média de idades mais elevada que a dos doentes com 

tumores oncocíticos da tireóide, o que poderá justificar a ocorrência de um número 

maior de alterações mitocondriais no parênquima renal “normal” da série dos 

oncocitomas. Apesar desta diferença, não se verificou uma associação significativa 

entre a prevalência da delecção comum e idade dos doentes, nem nos oncocitomas 

renais, nem no parênquima renal adjacente.  

 

Alterações na região D-loop 

As alterações somáticas na região não codificadora D-loop estavam presentes 

em 50% dos oncocitomas renais. Foi identificada instabilidade nas regiões repetitivas 

D310, D514 e D568 em 42,9% dos oncocitomas renais, valor que não se afasta muito 

do encontrado em tumores da tireóide em geral (48,5%) e é ligeiramente inferior ao 

encontrado em tumores de células de Hürthle da tireóide (57,5%) (44). Como a região 

D-loop está envolvida no controlo da replicação e transcrição do mtDNA, as mutações 

nesta região poderiam condicionar uma diminuição do número de cópias e/ou alteração 



Estudo das alterações do ADN mitocondrial e do GRIM-19 em oncocitomas renais: 

                                                                                        Comparação com os tumores de células de Hürthle da tireóide 

 45

da expressão génica no genoma mitocondrial (36). Poder-se-ia pensar, seguindo esta 

linha de raciocínio, que o aumento do número de mitocôndrias poderia traduzir uma 

tentativa de compensar a função mitocondrial deficiente condicionada pelas alterações 

na região D-loop. No entanto, uma vez que a instabilidade desta região não codificadora 

foi já descrita em diversas neoplasias, com origem em vários orgãos e com diferentes 

fenótipos, esta alteração não parece estar relacionada directamente com o fenótipo 

oxifílico dos tumores. Lee et al (36) verificaram, por outro lado, que as mutações 

somáticas na região D-loop aumentavam com o estadio dos tumores o que sugere que 

elas podem resultar da instabilidade do mtDNA durante o processo de desenvolvimento 

neoplásico. O aumento da instabilidade do mtDNA pode ser o reflexo do aumento da 

taxa de proliferação celular e/ou do aumento da taxa de replicação do mtDNA, uma vez 

que o mtDNA é mais susceptível à acumulação de mutações do que o nDNA pelas 

seguintes razões: 1- ausência de histonas; 2- exposição a uma taxa elevada de produção 

de ROS; 3- menor fidelidade da polimerase gama mitocondrial; 4- ausência de intrões 

(2, 8, 14, 34, 36, 44, 52). 

Os nossos resultados não favorecem a existência de um papel determinante para 

a instabilidade na região não codificadora D-loop na transformação oncocítica, apesar 

dessa alteração estar presente em 42,9% dos tumores. Voltando aos argumentos atrás 

aduzidos parece-nos natural concluir que as mutações no D-loop resultem sobretudo da 

produção aumentada de ROS pelas células tumorais em geral. 

 

Mutações no Complexo V - ATPase  

Nos tumores de células de Hürthle da tireóide foram identificadas mutações 

pontuais em genes mitocondriais que codificam enzimas dos complexos I, III, IV e V da 

CRM (44). 

Shirara et al (5) demonstraram numa experiência com injecção de cíbridos em 

ratinhos “nude”, que mutações na ATPase 6 promovem o crescimento tumoral através 

de uma inibição da apoptose, e não devido às mutações em genes nucleares que o 

aumento de ROS poderia condicionar. Na nossa série, as mutações somáticas da 

ATPase 6 com alteração de um aminoácido foram detectadas em dois oncocitomas 

renais (14,3%). No estudo dos tumores da tireóide, realizado previamente por Máximo 

et al (44), mutações “misense” da ATPase 6 foram identificadas em 10% dos tumores 
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de células de Hürthle e em nenhum dos outros tumores da tireóide. Estes dados sugerem 

que as mutações na ATPase 6 ocorrem preferencialmente nos tumores de células 

oxifílicas, pelo menos do rim e da tireóide. Este achado está de acordo com a ideia de 

que o crescimento deste tipo de tumores está parcialmente dependente da inibição da 

apoptose (61). 

A mutação da ATPase 6 T8696C, encontrada no caso 7, foi descrita numa linha 

celular de carcinoma do pâncreas, enquanto a mutação G9055A, encontrada no caso 3, 

está descrita como um polimorfismo associado a uma populção sub-fértil (MITOMAP 

2006). A mutação silenciosa G8697A, encontrada no caso 4, foi descrita em tumores de 

células de Hürthle da tireóide (44).  

A maioria das mutações detectadas no nosso trabalho e no estudo dos tumores de 

células de Hürthle são transições. Este tipo de mutação é característico do dano celular 

causado por ROS (37). 

 

Alterações no GRIM-19 

Sabe-se que o GRIM-19 desempenha pelo menos duas funções na célula. Por um 

lado é membro da via da morte celular induzida pelo INF/AR, e por outro, faz parte da 

unidade do complexo I mitocondrial (6, 21, 29).  

Simonnet et al (68) verificou que o Complexo I estava isoladamente diminuído 

ou ausente numa série de oncocitomas renais, em contraste com o sucedido em CCR, 

nos quais todos os complexos estavam diminuídos. Não só não podemos confirmar estes 

resultados como pelo contrário, obtivemos uma espécie de “imagem em espelho”. Com 

efeito no nosso estudo a expressão de GRIM-19 que faz parte do complexo I estava 

diminuída ou ausente nos carcinomas de células renais e preservada nos oncocitomas. 

Não sabemos explicar a diferença de resultados entre a série de Simonnet et al (68) e a 

nossa. 

Máximo et al (42) detectaram mutações na região codificadora do GRIM-19 em 

16% de uma série de tumores de células de Hürthle da tireóide e encontrou expressão 

aumentada do gene ICAM1, regulado pelo STAT3, nos tumores com mutação do 

GRIM-19. Nesse estudo, as mutações do GRIM-19 foram apenas detectadas nos 

tumores da tireóide ricos em mitocôndrias, levando os autores a propor que, uma vez 

que o GRIM-19 faz parte da CRM, as mutações ou a subexpressão da proteína GRIM-
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19, poderiam explicar a acumulação de mitocôndrias nas células tumorais, como um 

efeito compensador, semelhante ao observado quando há mutações do mtDNA (42). 

Alchanati et al (1) descobriram que a expressão de GRIM-19 está ausente ou 

drasticamente diminuída nos CCR. Utilizando uma linha celular de CCR, Alchanati et 

al (1) mostraram que a subexpressão de GRIM-19 promove o crescimento tumoral 

através da expressão de genes dependentes do STAT3. Este estudo demonstrou que nos 

CCR esporádicos, independentemente do tipo histológico, o GRIM-19 parece 

desempenhar um papel central na tumorigénese e, pelo menos nos CCR, as alterações 

do GRIM-19 não estão aparentemente relacionadas com a presença de células tumorais 

ricas em mitocôndrias. Curiosamente, foi apenas descrita uma mutação (conservadora) 

do GRIM-19 em 6 casos de CCR estudados (1). Estes achados sugerem que a 

subexpressão da proteína GRIM-19 possa ser causada por mecanismos epigenéticos de 

hipermetilação do promotor, ou por perda da ligação entre o factor de transcrição e o 

promotor (1).  

O facto de, quer no nosso estudo, quer no estudo de Alchanati et al (1), ter sido 

descrita perda acentuada ou completa da expressão da GRIM-19 em tumores renais não 

oncocíticos, sugere que a proteína GRIM-19 possa ter um papel importante não só na 

transformação oncocítica como também na tumorigénese renal em geral.  

A função principal do GRIM-19 na tumorigénese renal não parece estar 

relacionada com a CRM, uma vez que, apesar da diminuição do Complexo I em ambos 

os tipos de tumores renais, a expressão do GRIM-19 é significativamente diferente. 

Uma vez que a subexpressão de GRIM-19 parece condicionar inibição da apoptose (6), 

é de admitir que o crescimento dos CCR possa também ser influenciado pela 

diminuição da apoptose, levando à suspeita de que o GRIM-19 possa actuar como gene 

supressor tumoral nos CCR. 

 

 

As mitocôndrias acumulam-se apenas em células tumorais que não estão a 

dividir-se activamente, isto é, em neoplasias de crescimento relativamente lento. Nas 

neoplasias de crescimento rápido, a divisão do citoplasma da célula neoplásica previne a 

acumulação de mitocôndrias. Esta parece ser pelo menos uma das razões pelas quais as 

mitocôndrias se acumulam tanto nos oncocitomas renais. Dito de outro modo, os 
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oncocitomas renais e a maioria dos tumores oncocíticos são benignos ou de baixo 

potencial de malignidade, só assim se percebendo a acumulação de mitocôndrias no 

citoplasma das células neoplásicas. 

As alterações no mtDNA poderão contribuir para inibir a apoptose e aumentar a 

sobrevida das células (37), com consequente aquisição do fenótipo oncocítico por parte 

do tumor. Por outro lado, uma função mitocondrial deficiente pode funcionar como 

estímulo hipóxico, condicionando um aumento dos níveis de factor HIF, com 

accionamento da angiogénese e estímulo à proliferação (19). 

Apesar das semelhanças no que diz respeito às alterações do mtDNA nos 

tumores oncocíticos da tireóide e do rim, existem diferenças genéticas específicas e 

significativas entre diferentes histotipos de tumores oncocíticos de cada órgão. 

Nos tumores oncocíticos da tireóide existem alterações genéticas diferentes 

consoante o tumor tem fenótipo papilar ou folicular, independentemente do fenótipo 

oncocítico. Para além de mutações em oncogenes e/ou rearranjos génicos típicos dos 

fenótipos papilar ou folicular, os tumores oncocíticos da tireóide caracterizam-se por 

apresentar as alterações no mtDNA atrás descritas e, por vezes, mutações do GRIM-19 

(42, 44, 70). Nestes tumores, continua por esclarecer qual o papel desempenhado pelas 

alterações mitocondriais no desenvolvimento neoplásico. 

No caso do rim, também os diversos subtipos de CCR podem apresentar 

fenótipo oncocítico independentemente da presença das alterações genéticas descritas 

na tabela 2 (3). Seria interessante comparar as alterações mitocondriais dos oncocitomas 

renais (tumores benignos) com os CCR de fenótipo oncocítico (tumores malignos) e 

avaliar a existência dessas alterações também no tecido renal não tumoral. 

Apesar da existência de alterações expressivas do mtDNA e menos expressivas 

do GRIM-19, não há ainda evidência suficiente que demonstre um papel específico 

destas alterações na tumorigénese dos oncocitomas renais. 

Na síndrome de BHD, para além de oncocitomas renais, podem ocorrer vários 

tipos de CCR e, frequentemente, tumores renais híbridos (79). A síndrome BHD é uma 

doença autossómica recessiva em que há mutação germinativa num alelo do gene BHD 

e posteriormente perda de heterozigotia. A mutação somática do BHD em tumores 

renais  esporádicos é muito baixa - 1/39 e 1/30 (17, 32). Numa serie de 100 tumores 

renais foi ainda identificada uma mutação germinativa no gene BHD num carcinoma de 



Estudo das alterações do ADN mitocondrial e do GRIM-19 em oncocitomas renais: 

                                                                                        Comparação com os tumores de células de Hürthle da tireóide 

 49

células renais aparentemente esporádico (48). Assim o gene BHD não parece ser 

específico, nem o único gene responsável pela tumorigénese nos oncocitomas renais. As 

alterações mitocondriais poderão por seu turno ser responsáveis pelo fenótipo 

oncocítico deste tipo de tumores.  

As vias de carcinogénese dos tumores oncocíticos ainda não estão esclarecidas. 

A existência de alterações mitocondriais no tecido renal não tumoral adjacente ao 

oncocitoma sugere que estas são responsáveis pela oxífilia deste tipo de tumores. No 

entanto, não há dados que permitam considerar as alterações mitocondriais como 

responsáveis pelo processo de carcinogénese. 
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