
Resumo 

 

Os tumores oncocíticos são constituídos por células epiteliais grandes cujo 

citoplasma se encontra preenchido por um número elevado de mitocôndrias, 

morfológica e funcionalmente anormais (células oncocíticas, oxifílicas ou, quando na 

tireóide,  células de Hürthle). Estes tumores ocorrem, preferencialmente, em tecidos 

com baixo índice proliferativo, como a tireóide e as glândulas salivares. A acumulação 

de mitocôndrias no citoplasma  das células pode ser consequência de uma alteração 

primária no DNA mitocondrial (mtDNA), ou provocada por mutações do DNA nuclear 

(nDNA) que codifica muitas das proteínas mitocondriais. 

Na tireóide foram identificadas alterações do mtDNA com diferenças 

significativas entre tumores com e sem células oncocíticas. Foi detectada a presença 

de uma delecção, designada por  delecção comum (DC) do mtDNA, em todos os 

tumores oncocíticos estudados. No mesmo trabalho foi detectada uma associação 

significativa entre a existência de polimorfismos nos genes que codificam o complexo 

V da cadeia respiratória mitocondrial e a ocorrência de tumores oncocíticos. Também 

a presença de alterações na região não-codificante D-loop ocorreu com maior 

frequência nos tumores oncocíticos. 

Os tumores de Warthin das glândulas salivares são constituídos por dois 

componentes: um epitelial, oncocítico, e outro linfóide, ambos policlonais, e muito se 

tem especulado àcerca da sua histogénese. As duas teorias mais debatidas apontam 

para uma origem heterotópica ou para uma origem condicionada por um mecanismo 

imunopatológico. 

Com a excepção de um artigo na literatura que descreve a presença da DC 

numa série de tumores de Warthin, não há, até à data, outros estudos que descrevam 

a ocorrência de alterações do mtDNA em tumores de Warthin. 

Na tentativa de progredir na compreensão da relação das alterações do mtDNA 

com os tumores de células oncocíticas em geral, e com os tumores de Warthin em 

particular, estudámos 19 tumores de Warthin da glândula parótida, e o respectivo 

parênquima normal  em 13 casos, relativamente a alterações do mtDNA. Efectuámos 

a revisão da informação clínica, macroscópica e microscópica de todos os casos e 

procedemos à extracção de DNA dos tecidos, após microdissecção dos mesmos. 

Foram pesquisadas as seguintes alterações do mtDNA: DC, mutações na região da D-



loop e nas subunidades 6 e 8 do complexo V (ATPase) da cadeia respiratória 

mitocondrial. Verificou-se instabilidade na região não-codificante da D-loop em 63,2% 

dos tumores e em 7,7% dos casos no parênquima não neoplásico. Foram identificadas 

mutações somáticas da ATPase 6 em 5,3% dos tumores, não tendo sido detectadas 

alterações na subunidade 8. Não foi possível detectar a presença/ausência da DC nos 

tecidos estudados por motivos de ordem técnica. 

Os resultados mais expressivos foram os seguintes: a) As mutações da 

ATPase 6 parecem ocorrer preferencialmente em tumores de fenótipo oncocítico; b) 

Não parece haver um papel determinante da instabilidade na região não-codificante da 

D-loop no processo de transformação oncocítica dos tumores de Warthin. 

Em conclusão, as alterações encontradas no mtDNA dos tumores de Warthin 

das glândulas salivares não se afastam substancialmente das encontradas 

previamente numa série de tumores de células de Hürthle da tireóide, tanto no que diz 

respeito ao tipo de alterações, quanto à sua frequência. 


