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RESUMO 
 

Costa MHS. Estudo da expressão dos receptores do peptídeo insulinotrópico 
dependente de glicose (GIPR) e do hormônio luteinizante (LHCGR) em 
tumores e hiperplasias do córtex adrenal [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 122p. 

 
Introdução: Os receptores do peptídeo insulinotrópico dependente de 
glicose (GIPR) e do hormônio luteinizante (LHCGR) são receptores 
acoplados à proteína G com amplo padrão de expressão tecidual. A 
expressão anômala destes receptores tem sido descrita em casos de 
hiperplasia adrenal macronodular independente de ACTH (AIMAH) e em 
alguns adenomas, resultando em aumento da secreção hormonal (cortisol, 
andrógenos e aldosterona) pelo cortex adrenal. O papel destes receptores 
em outras formas de hiperplasia, como a doença adrenocortical nodular 
pigmentosa primária (PPNAD), aumento da adrenal associado à neoplasia 
endócrina múltipla tipo 1 (MEN1), e em carcinoma do córtex adrenal tem 
sido pouco investigado; sendo assim, considera-se relevante estudar a 
expressão destes receptores nos pacientes com tumores adrenocorticais 
esporádicos, nos pacientes com AIMAH, PPNAD e aumento adrenal 
associado à MEN1. Objetivos: 1) Caracterização molecular dos casos de 
neoplasia endócrina múltipla tipo 1 e PPNAD: pesquisa de mutações dos 
genes MEN1 e PRKAR1A e análise da perda de heterozigose (LOH) destes 
genes no tecido adrenal destes pacientes. 2) Quantificar a expressão do 
GIPR e do LHCGR em tecido adrenocortical normal, tumoral, hiperplásico e 
correlacionar a expressão destes com a classificação histológica dos 
tumores adrenocorticais. Pacientes: 55 pacientes (30 adultos) com tumores 
adrenocorticais (37 adenomas e 18 carcinomas); 7 pacientes com AIMAH, 4 
com MEN1, 1 com PPNAD e tecidos controles (adrenal; testículo e 
pâncreas). Métodos: extração de DNA genômico, RNA e síntese de DNA 
complementar (cDNA); amplificação por PCR das regiões codificadoras dos 
genes MEN1 e PRKAR1A seguida por seqüenciamento automático. 
Pesquisa de LOH pela amplificação de microssatélites por PCR e análise 
pelo programa GeneScan. Quantificação da expressão do GIPR e do 
LHCGR por PCR em tempo real pelo método TaqMan e estudo de 
imunohistoquímica para GIPR nos tumores adrenocorticais. Resultados: 
identificação de 3 mutações (893+ 1G>A, W183X e A68fsX118) e dois 
polimorfirmos (S145S e D418D) no gene MEN1 e uma mutação (Y21X) no 
PRKAR1A. Ausência de LOH nos tecidos adrenais estudados. A expressão 
do GIPR e do LHCGR foi identificada em tecidos adrenais normais, tumorais 
e hiperplásicos. O nível de expressão do GIPR foi mais elevado nos tumores 
adrenocorticais malignos que nos benignos tanto no grupo pediátrico 
(mediana= 18,1 e 4,6, respectivamente; p <0,05), quanto no grupo adulto 
(mediana = 4,8 e 1,3 respectivamente; p <0,001). O nível de expressão do 
LHCGR, no grupo pediátrico, foi elevado tanto nos tumores benignos quanto 
nos malignos (mediana= 6,4 e 4,3, respectivamente). No grupo adulto os 
níveis de expressão deste receptor foram extremamente baixos nos tumores 
malignos em relação aos benignos (mediana= 0,06 e 2,3, respectivamente; 



 

 

p <0,001). A imunohistoquímica para o GIPR foi variável e não 
correlacionada à expressão do gene GIPR. Não houve diferença nos níveis 
de expressão do GIPR e do LHCGR nas hiperplasias do córtex adrenal. 
Conclusões: a presença de LOH e mutação em heterozigose composta do 
gene MEN1 e do PRKAR1A foram afastadas como mecanismos 
responsáveis pelo aumento adrenal tanto nos pacientes com MEN1 como no 
paciente com PPNAD. A hiperexpressão de GIPR está associada a 
malignidade nos tumores adrenocorticais nos grupos adulto e pediátrico e a 
baixa expressão de LHCGR está associada a malignidade nos tumores 
adrenocorticais somente no grupo adulto. 
 
 
Descritores: Neoplasias do córtex supra-renal, neoplasia endócrina múltipla, 
hiperfunção adrenocortical, receptores de peptídeo, receptores do LH, 
polipeptídeo inibidor gástrico, expressão gênica, mutação gênica, perda de 
heterozigosidade, reação de polimerização em cadeia, imunohistoquímica. 
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SUMMARY 
 

Costa, MHS. Expression Study of Glucose-dependent insulinotropic peptide 
receptor (GIPR) and luteinizing hormone receptor (LHCGR) in adrenocortical 
tumors and hyperplasia [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2007. 122p. 
 
 
Introduction: The glucose- dependent insulinotropic peptide receptor (GIPR) 
and luteinizing hormone receptor (LHCGR) are G-protein coupled receptors 
with a wide tissue expression pattern. The aberrant expression of these 
receptors has been described in cases of ACTH-independent macronodular 
adrenal hyperplasia (AIMAH) and in some adenomas, resulting in the 
increase of adrenal cortex hormonal secretion (cortisol, androgens and 
aldosterone). The role of these receptors in other forms of adrenocortical 
hyperplasia, such as primary pigmented nodular adrenocortical disease 
(PPNAD), adrenal enlargement associated with multiple endocrine neoplasia 
type 1 (MEN1), and adrenocortical carcinoma has been scarcely 
investigated. Thus, the study of the expression of these receptors in patients 
with sporadical adrenocortical tumors, AIMAH, PPNAD and adrenal 
enlargement associated to MEN1 was considered important. Objectives: 1) 
Molecular study in patients with multiple endocrine neoplasia type 1 and 
PPNAD: mutation screening of MEN1 and PRKAR1A genes and analysis of 
the loss of heterozygosis (LOH) of these genes in the adrenal lesions of 
these patients. 2) To quantify the GIPR and LHCGR expression, in normal, 
tumor and hyperplasic tissue and to correlate the expression of these 
receptors with the adrenocortical tumor histology. Patients: 55 patients (30 
adults) with adrenocortical tumors (37 adenomas and 18 carcinomas); 7 
patients with AIMAH, 4 with MEN1, 1 with PPNAD and control tissue 
(adrenal, testis and pancreas). Methods: Extraction of genomic DNA, RNA 
and synthesis of complementary DNA (cDNA); PCR-amplification of the 
coding regions of MEN1 and PRKAR1A, followed by direct sequencing. LOH 
study using polymorphic marker amplification by PCR and GeneScan 
software analysis. Quantification of GIPR and LHCGR expression using real-
time PCR -TaqMan method and GIPR immunohistochemistry study in 
adrenocortical tumors. Results: Identification of 3 mutations (893+ 1G>A, 
W183X and A68fsX118) and two polymorphic alterations (S145S and 
D418D) in MEN1 and a mutation (Y21X) in the PRKAR1A gene; LOH was 
not identified in adrenal tissue. The GIPR and LHCGR expression was 
identified in normal, tumor and hyperplasic adrenal tissues; the GIPR 
expression level was more elevated in malignant tumors compared to benign 
tumors in pediatric (median = 18.1 and 4.6, respectively; p <0.05) and adult 
patients (median = 4.8 and 1.3 respectively; p <0.001). The LHCGR 
expression in pediatric patients was elevated in benign as well as in 
malignant tumors (median = 6.4 and 4.3, respectively). In the adult group, the 
expression level of these receptors was extremely low in malignant tumors in 
relation to benign ones (median = 0.06 and 2.3, respectively; p <0.001). The 
GIPR immunohistochemistry was variable and did not correlate with GIPR 



 

 

gene expression. No difference between GIPR and LHCGR expression 
levels was observed in the different forms of hyperplasia. Conclusions: The 
presence of LOH and mutations in compound heterozygosis of MEN1 and 
PRKAR1A genes were ruled out as the mechanisms responsible for the 
adrenal enlargement in patients with multiple endocrine neoplasia type 1. 
GIPR overexpression is associated with malignant adrenocortical tumors in 
the adult and pediatric patients and low LHCGR expression is associated 
with malignant adrenocortical tumors only in the adult patients. 
 
 
Descriptors: Adrenal cortex neoplasms, multiple endocrine neoplasia, 
adrenocortical hyperfunction, peptide receptors, LH receptor; gastric 
inhibitory polypeptide, gene expression, genetic mutation, loss of 
heterozygosity, polymerase chain reaction, immunohistochemistry. 
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 Desde 1932, quando Harvey Cushing 1 descreveu pela primeira vez a 

constelação de sinais e sintomas originários de um adenoma hipofisário, 

levando à hiperplasia difusa da glândula supra-renal, o conhecimento sobre 

a síndrome de Cushing evoluiu consideravelmente 2. Atualmente, classifica-

se a síndrome de Cushing endógena em hipercortisolismo dependente e 

independente de ACTH 3. A produção excessiva de ACTH por um 

microadenoma hipófisário, levando à hiperplasia difusa do córtex adrenal, é 

a forma mais comum da síndrome de Cushing dependente de ACTH (80%) 2. 

A forma independente de ACTH compreende 20% dos casos e destes, 85-

90% correspondem aos tumores adrenocorticais e 10-15% às formas de 

hiperplasia bilateral da adrenal, tais como: doença adrenocortical nodular 

pigmentosa primária e hiperplasia macronodular primária 4, 5. 

Na última década, a síndrome de Cushing tem sido relacionada à 

expressão anômala de receptores de membrana nas células 

adrenocorticais, principalmente dos receptores acoplados à proteína G 4. A 

expressão destes receptores foi observada principalmente nos casos de 

síndrome de Cushing devido à hiperplasia macronodular e em raros casos 

de adenomas do córtex adrenal; entretanto, o significado fisiopatológico 

deste achado não foi elucidado 5. 
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1.1  Tumores Adrenocorticais 

 

 

 Tumores adrenocorticais têm sido diagnosticados mais freqüentemente 

na última década, com descrição de achado em 3-7% das autópsias ou 

durante exames de imagem, sendo considerados incidentalomas nesta última 

condição. Aproximadamente 95% destes tumores são benignos e cerca de 5% 

correspondem aos tumores malignos 6-8. 

 O carcinoma do córtex adrenal é uma doença rara correspondendo a 

menos de 0,05% de todas as neoplasias malignas. Nos EUA, a incidência 

destes tumores é de dois casos novos por milhão por ano 9. Nas regiões sul 

e sudeste do Brasil, uma incidência maior (10-15 vezes) dos tumores 

adrenocorticais tem sido verificada na população pediátrica 10, 11. O estudo 

de toda região codificadora do gene p53 foi realizado em 36 crianças com 

tumores adrenocorticais com o objetivo de determinar uma causa genética 

para a elevada incidência destes tumores na população do sul do Brasil e 

uma única mutação no gene supressor tumoral p53 (Arg337His) foi 

identificada nesta população 12. Em um outro estudo envolvendo 71 

pacientes portadores de tumores adrenocorticais, esta mesma mutação foi 

detectada em 5 dos 41 (12%) adultos e em 24 das 30 (80%) crianças 

estudadas, confirmando a elevada incidência desta mutação em crianças 

brasileiras 13. Esta mutação não foi identificada em 160 indíviduos controles, 

indicando que esta não é uma alteração difundida na população brasileira e 

sugerindo sua implicação no desenvolvimeto da tumorigênese adrenal. A 
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mutação Arg337His foi transmitida por pelo menos um dos pais em 10 das 

14 famílias estudadas e a presença de um ancestral comum (efeito 

fundador) para esta mutação foi demonstrada nesta população 13. 

 As neoplasias adrenocorticais podem acometer qualquer faixa etária, 

mas apresentam uma incidência de distribuição bimodal com um pico antes 

dos cinco anos e outro na quarta e quinta décadas de vida 9. Em todas as 

séries publicadas há nítido predomínio do sexo feminino, variando entre 65 

e 90% dos casos descritos 14. 

 Os tumores adrenocorticais geralmente secretam glicocorticóide e 

andrógenos, raramente produzem aldosterona e estrogênio 9, 15. A síndrome 

de Cushing em associação ou não com a síndrome virilizante é a 

apresentação clínica mais comum nos adultos (60%). O restante dos tumores 

do córtex adrenal não são secretores, sendo diagnosticados como massas 

palpavéis 9. Na população pediátrica, a forma clínica mais freqüente (72%) de 

apresentação dos tumores adrenocorticais é a síndrome virilizante 15. 

 O diagnóstico tardio dos carcinomas adrenocorticais geralmente está 

associado a um prognóstico reservado com sobrevida de cinco anos em 

menos de 30% dos casos 6, 10, 16, 17. 
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1.1.1  Critérios Histopatológicos para Classificação das Neoplasias 

Adrenocorticais  

 

 Os critérios histológicos das neoplasias do córtex adrenal, bem como 

os indicadores de prognóstico, que diferenciam um tumor maligno de um 

benigno foram estabelecidos por diferentes autores. Os critérios mais 

conhecidos são os de Hough, Van Slooten e Weiss, sendo este último o 

mais usado (Tabela 1) 16-20. 

 Um tumor é inequivocamente maligno somente quando existe 

invasão regional e/ou metástase à distância. Entretanto, nos estádios 

iniciais da doença não é possível distinguir tumores malignos dos benignos 

segundo este critério (Tabela 2). Os critérios histopatológicos de 

malignidade na população adulta são bem estabelecidos na literatura, 

embora os mesmos permanecem incertos na população pediátrica. Em um 

estudo com 83 pacientes pediátricos que apresentavam tumores do córtex 

adrenal, observou-se que fatores como peso e tamanho maiores que 400 g 

e 10,5 cm, respectivamente, invasão de veia cava, capsular e/ ou vascular, 

extensão para tecido adiposo peri-adrenal, necrose, severa atipia nuclear e 

presença de figuras de mitose estavam associados com malignidade 21. 

Existem relatos da literatura de comportamento benigno da doença em 

tumores considerados histologicamente malignos bem como o inverso, 

tumores com critérios de benignidade, que evoluíram com metástases à 

distância 20-22. Estes relatos demonstram que os critérios histológicos 

utilizados para as neoplasias adrenocorticais nem sempre definem a 

evolução da doença, principalmente na população pediátrica 20-22.  
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1.1.2  Alterações Moleculares nas Neoplasias Adrenocorticais 

 

A possibilidade do envolvimento de uma herança genética relacionada 

ao aparecimento dos tumores adrenocorticais tem sido relatada a partir de 

casos entre irmãos e de familiares de pacientes com neoplasia adrenal 22. O 

estudo das alterações genéticas envolvidas em síndromes hereditárias, nas 

quais os tumores adrenocorticais estão presentes, tem proporcionado melhor 

esclarecimento no desenvolvimento da tumorigênese adrenal 22. A síndrome 

de Li-Fraumeni é uma doença autossômica dominante, que se caracteriza 

pelo desenvolvimento de múltiplos tumores como carcinoma de mama, 

tumores cerebrais, sarcomas de partes moles, leucemia e carcinoma 

adrenocortical 23. Nesta síndrome ocorre mutação germinativa no gene p53, 

localizado no cromossomo 17p13.1, que somada à perda do alelo normal no 

tecido tumoral, leva ao desenvolvimento da doença 24, 25. O p53 é um gene 

supressor tumoral que age como fator de transcrição de genes envolvidos na 

regulação do ciclo celular, diminuindo a replicação celular ou induzindo 

apoptose em células que sofreram dano no DNA, causado por agressores 

como vírus, radiação ou quimioterápicos 11, 12. Mutações do p53 têm alta 

prevalência em vários tumores humanos e uma única mutação (Arg337His) 

tem sido observada com grande freqüência (78-97%), nos tumores 

adrenocorticais na população pediátrica das regiões sul e sudeste do 

Brasil 11, 12. Esta mutação também foi identificada em adultos com tumores 

adrenocorticais em uma freqüência menor (13%) e em parentes 

assintomáticos destes pacientes 11. Através do seguimento dos pacientes que 
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carreiam a mutação Arg337His observou-se que a presença da mesma não 

está relacionada ao prognóstico desfavorável na maioria dos pacientes com 

tumores adrenocorticais 11. Os tumores do córtex adrenal de pacientes com 

apresentação esporádica, portadores da mutação Arg337His do P53, 

freqüentemente (81%) apresentam perda de heterozigose (LOH), pela 

deleção do alelo normal do p53 no cromossomo 17p13.1 26. Este achado não 

tem sido correlacionado com agressividade tumoral nestes pacientes 26.  

A síndrome de Beckwith-Wiedemann é uma doença de herança 

autossômica dominante que também pode ocorrer de forma esporádica. Os 

pacientes acometidos apresentam macroglossia, defeitos da parede 

abdominal, gigantismo, hepatoblastoma, rabdiomiosarcoma carcinoma 

adrenocortical e aumento do risco de tumor de Wilms 27. As famílias 

afetadas apresentam uma duplicação da região cromossômica 11p15.5, 

onde se localizam os genes IGF2, p57/KIP2, e H19 22, 28. Geralmente os 

genes autossômicos têm expressão bialélica; entretanto o gene IGF2 sofre 

o fenômeno de imprinting funcional, que se caracteriza pela expressão 

monoalélica. A perda do imprinting do IGF2 e a duplicação do alelo 

remanescente resultam em sua hiperexpressão, que tem sido descrita em 

várias neoplasias, incluindo tumor de Wilms, hepatoblastoma, carcinoma de 

cólon, de células renais e adrenocorticais 22. Nos tumores adrenocorticais 

malignos esporádicos, a hiperexpressão do gene do IGF2 é encontrada 

freqüentemente 29, 30. 

As alterações genéticas identificadas em tumores adrenais 

esporádicos nem sempre apresentam correlação com a formação e 
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progressão tumoral 22. A maioria dos marcadores utilizados, como foi citado, 

foi obtida através de estudos em síndromes tumorais hereditárias. Gicquel e 

colaboradores 31 observaram uma correlação entre diagnóstico e prognóstico 

dos tumores adrenocorticais e alguns marcadores genéticos e moleculares. 

Noventa e seis pacientes diagnosticados com doença adrenal localizada 

foram seguidos por um período de 5 a 138 meses. A perda da heterozigose 

no cromossomo 17p13 (locus do p53) foi observada em 30% dos tumores 

restritos à glândula adrenal e em 85% dos carcinomas adrenocorticais. De 

forma semelhante, a LOH do 11p15 esteve presente em 34% das neoplasias 

restritas e em 83% dos carcinomas. A hiperexpressão do gene IGF2 foi 

evidenciada em 28% dos tumores restritos à glândula adrenal e em 83% dos 

carcinomas 31. Recentemente em uma coorte de 24 tumores pediátricos (18 

carcinomas, 5 adenomas e 1 tumor com classificação indeterminada) e sete 

adrenais normais observou-se um aumento de expressão do IGF2 e do 

FGFR4 nas amostras tumorais em relação ao tecido adrenal normal, com 

uma diminuição (6-8 vezes) dos genes do complexo de histocompatibilidade 

classe II nos casos de carcinoma adrenal 32. 

 Utilizando a técnica de hibridação genômica comparativa (CGH) e 

análise de microssatélites, observou-se alta frequência de perdas ou ganhos 

de regiões cromossômicas do DNA tumoral nos tumores do córtex 

adrenal 14, 22. Perdas envolvendo os cromossomos 2, 11q e 17p, bem como 

ganho dos cromossomos 4 e 5 foram descritas em carcinoma adrenal 33. 

Utilizando a mesma metodologia, foi observado em 8 de 9 tumores 

adrenocorticais isolados, de crianças brasileiras, ganho de material 
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cromossômico (região 9q34) 34. Recentemente utilizando a metodologia de 

FISH, Figueiredo e colaboradores 35 evidenciaram o aumento do número de 

cópias do gene SF-1 (região 9q33.3). O SF-1 pertence à família dos receptores 

nucleares, apresentando papel importante na regulação das enzimas 

esteroidogênicas e na transcrição de genes envolvidos na determinação e 

diferenciação sexual e no desenvolvimento e função do córtex adrenal 35. 

Pinto e colaboradores 13, observaram uma forte associação entre a perda 

dos cromossomos 2, 9, 11 e 17 e malignidade, sugerindo que a instabilidade 

cromossômica envolvendo 3 ou mais cromossomos possa ser utilizada 

como fator preditivo de malignidade nos tumores adrenocorticais. 

Alterações nos receptores de membrana acoplados à proteína G 

(GPCR), também têm sido estudadas nos tumores adrenocorticais como 

marcadores moleculares de prognóstico. Os principais hormônios 

reguladores da produção hormonal adrenocortical são o ACTH e a 

angiotensina II. Mutações pontuais no gene do receptor do ACTH têm sido 

raramente descritas 36-38; entretanto, deleções deste receptor têm sido 

identificadas em raros adenomas e carcinomas do córtex adrenal 39. 

Nenhuma mutação foi encontrada no gene do receptor tipo 1 da 

angiotensina 2 (ATR1) em tumores adrenais humanos, embora a 

hiperexpressão do mesmo tenha sido relatada em alguns casos 40-42. 

Alterações na expressão do gene do receptor do LHCG (LHCGR) também 

têm sido correlacionadas com a suscetibilidade para o desenvolvimeto de 

tumores adrenocorticais em algumas linhagens de camundongos 

gonadectomizados 43, 44. Em humanos, o papel deste receptor no 



Introdução 

 

10

desenvolvimento de tumores adrenocorticais não está estabelecido 45, 46. 

Mazzuco e colaboradores 47 demonstraram que a expressão anômala de 

GPCR está associada ao desenvolvimento de tecido adrenocortical 

hiperplásico em camundongos adrenalectomizados transplantados com 

células adrenais geneticamente modificadas. 

 Estes achados, embora significativos, sugerem que estas alterações 

genéticas e moleculares não podem ser consideradas de forma inequívoca 

como marcadores preditivos do comportamento maligno dos tumores 

adrenocorticais. A patogênese molecular destes tumores envolve múltiplos 

fatores, que contribuem para a tumorigênese adrenal. A pesquisa de outros 

fatores associados à formação tumoral, bem como à esteroidogênese 

adrenal, podem contribuir para o esclarecimento do mecanismo molecular 

envolvido nas neoplasias adrenocorticais 14, 22, 30.  

 

 

1.2  Hiperplasia Macronodular Primária 

 

 

 A hiperplasia macronodular primária foi descrita inicialmente por 

Kirschner 48 em 1964 e tem recebido várias denominações, como: 

hiperplasia macronodular autônoma, doença adrenocortical macronodular 

massiva, hiperplasia adrenal macronodular independente de ACTH (AIMAH) 

ou hiperplasia macronodular primária 49. Esta doença tem maior incidência a 

partir da quinta década de vida, com proporção semelhante entre os sexos. 
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A apresentação clínica é geralmente esporádica, existindo também relatos 

de casos familiais 50-53. A maioria dos pacientes apresenta evidência de 

secreção anormal de cortisol aos testes dinâmicos com algum sinal ou 

sintoma de síndrome de Cushing, que pode se manifestar de forma atípica, 

periódica ou subclínica 54.  

 Os tecidos adrenais com hiperplasia macronodular expressam o gene 

do receptor de ACTH (MC2R) e respondem com incremento do nível de 

cortisol ao estímulo com ACTH 55, 56. Outra característica desta síndrome é a 

evolução benigna da doença, não havendo relatos na literatura sobre a 

presença de malignização a longo prazo 54. A histologia da AIMAH é distinta, 

apresentando dois tipos celulares predominantes: células com citoplasma 

claro, rico em lipídios e células com citoplasma compacto, pobre em lipídios 

57, 58. O diagnóstico da AIMAH baseia-se nas imagens adrenais sugestivas 

pela tomografia computadorizada, que se caracterizam por grandes massas 

bilaterais hipodensas sem atenuação após contraste. A ressonância nuclear 

magnética identifica lesões com hipossinal em T1 e isossinal ou leve 

hiperssinal em T2), e na cintilografia com iodo-colesterol a captação bilateral 

é um achado característico 54, 59. A patogênese molecular da hiperplasia 

macronodular não está elucidada, sendo considerada heterogênea na sua 

origem 54. Fragoso e colaboradores 60 identificaram mutações no gene da 

proteína G em 3 de 5 pacientes com AIMAH e síndrome de Cushing sem 

nenhuma manifestação da tríade clássica da síndrome de McCune-Albright 

(puberdade precoce, fibrodisplasia óssea e manchas café com leite). Mutação 

(F278C) no MC2R foi descrita em uma paciente com hiperplasia adrenal 
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bilateral e síndrome de Cushing independente de ACTH. Produção 

intraadrenal de ACTH foi demonstrada por imunohistoquímica e hibridação in 

situ em um caso de AIMAH associada a SC e níveis séricos suprimidos deste 

hormônio 61; perdas cromossômicas da região 17q22-24 foram observadas 

em 73% dos pacientes com esta patologia 38, 62. 

 Alguns trabalhos têm demonstrado que a regulação da secreção do 

cortisol pelas adrenais na AIMAH pode ser mediada pela expressão 

inapropriada, ilícita ou ectópica de receptores de membrana acoplados á 

proteína G, como o do peptídio insulinotrópico dependente de glicose 

(GIPR), e do receptor β-adrenérgico 63-66. A secreção do cortisol também 

pode ser mediada pela atividade alterada de receptores eutópicos, tais 

como, o do LHCG, os da vasopressina e o da serotonina (5-HT4) 67-69. 

Recomenda-se que a pesquisa destes receptores, conforme testes 

padronizados 70, seja realizada em todos os casos de hiperplasia 

macronodular, uma vez que a resposta anômala aos testes pode ser 

observada mesmo nos casos sub-clínicos da síndrome de Cushing 5, 71. A 

identificação destes receptores em hiperplasias e tumores associados à 

hipersecreção hormonal permite que novas opções terapêuticas sejam 

utilizadas como alternativa à adrenalectomia. Algumas medicações capazes 

de inibir a produção hormonal através do antagonismo destes receptores 

têm sido testadas com sucesso, embora o efeito das mesmas na inibição 

seja temporário e a ação sobre o crescimento tumoral permaneça 

controverso 4, 67. O esclarecimento dos mecanismos moleculares envolvidos 

na expressão anormal destes receptores pode permitir que novas opções 
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terapêuticas sejam aventadas, diminuindo a secreção hormonal e o 

crescimento tumoral. Recentes progressos foram feitos com identificação de 

novos genes e vias de sinalização envolvidas no desenvolvimento da 

AIMAH. Hiperexpressão do gene SGNEA1, que codifica a proteína 7B2, 

WISP2 e outros relacionados à via de sinalização WNT-1-β-catenina foi 

observada em casos de AIMAH 72. A comparação do perfil de expressão 

entre hiperperplasias e tumores associados à expressão anômala de GIPR 

e hiperplasia dependente de ACTH permitiu a identificação de cerca de 723 

genes com expressão diferencial entre estes dois grupos, incluindo 461 com 

seqüências e funções conhecidas, relacionadas ao metabolismo, ao sistema 

imune, e aos mecanismos de proliferação e adesão celular 73. 

 

 

1.3  Doença Adrenocortical Nodular Pigmentosa Primária  

 

 

 A doença adrenocortical nodular pigmentosa primária, anteriormente 

denominada hiperplasia micronodular, é uma forma de hiperplasia adrenal 

bilateral e está associada à síndrome de Cushing independente de ACTH. A 

síndrome de Cushing nesta forma de hiperplasia pode ocorrer de forma 

cíclica e freqüentemente está associada a uma resposta paradoxal ao teste 

de supressão com dexametasona (aumento igual ou maior a 50% dos níveis 

de cortisol livre urinário). Os pacientes apresentam adrenais de tamanho 

normal, ou discretamente aumentadas, porém, com pequenos nódulos 
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pigmentados 49, 74. A PPNAD pode ocorrer de forma isolada ou associada a 

uma síndrome neoplásica múltipla de herança autossômica dominante, 

denominada complexo de Carney. Esta patologia caracteriza-se 

principalmente por pigmentação cutânea e em mucosa (lentiginose), 

mixomas e hiperfunção endócrina 75, 76. 

 Mutações inativadoras do gene PRKAR1A (17q22-24) foram 

identificadas na maioria dos casos de PPNAD de forma isolada ou 

associada ao complexo de Carney 77, 78. O PRKAR1A codifica a subunidade 

1-α regulatória da proteína kinase A (PKA), que tem papel importante na via 

de sinalização intracelular mediada pela adenosina monofosfato cíclico 

(AMPc) 79. O gene PRKAR1A é considerado supressor tumoral; entretanto, 

um segundo evento genético somático, de acordo com o modelo de 

Knudson 80, representado pela perda do alelo normal nos tecidos tumorais 

nem sempre é identificado nestes pacientes. Alguns autores sugerem que 

outros mecanismos, como haploinsuficiência ou um efeito dominante 

negativo da proteína mutante poderão estar envolvidos no desenvolvimento 

tumoral destes casos 81, 82. Nos casos de PPNAD sem mutação do gene 

PRKAR1A 83 sugeriu-se o envolvimento de um outro locus gênico (2p16) 

como indicado nos estudos iniciais de análise de linkage em famílias com 

complexo de Carney 84 . Um amplo estudo do genoma de pacientes com 

hiperplasia adrenocortical com este perfil revelou o envolvimento das 

regiões cromossômicas 2q31-2q35 e recentemente mutações no PDE11A, 

gene que codifica a fosfodiesterase 11A4, foram descritas 85. As 

fosfodiesterases regulam o nível de nucleotídeos cíclicos e mutações no 
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PDE11A estão associadas à diminuição da expressão desta proteína com 

conseqüente aumento de AMPc e da fosforilação de CREB (proteína 

ligadora de elementos responsivo a AMPc). 

 

 

1.4  Neoplasia Endócrina Múltipla Tipo 1 

 

 

 A neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (MEN1) é uma síndrome 

autossômica dominante caracterizada principalmente por tumores nas 

glândulas paratireóides, pâncreas e adenohipófise 86. Hiperplasia adrenal e 

tumores adrenocorticais têm sido descritos em 20-40% dos pacientes com 

MEN1 87, 88. Na maioria dos casos, o aumento das adrenais não está 

associado à hiperfunção, embora raros casos de síndrome de Cushing e 

hiperaldosteronismo primário tenham sido descritos 89, 90. A associação 

entre lesões adrenais e a presença de tumores pancreáticos foi relatada em 

pacientes com esta síndrome 91.  

 O gene responsável pela neoplasia endócrina múltipla tipo 1, localiza-

se no cromossomo 11q13 e codifica uma proteína denominada menin 92. 

Mutações no MEN1 são encontradas em 60-95% dos casos familiais; cerca 

de 10% das mutações deste gene são mutações “de novo”, responsáveis 

pelos casos esporádicos desta síndrome 93. Recentemente, mutações em 

um outro gene, o p27kip1, foram associadas ao desenvolvimento da MEN1 94. 

Perda de heterozigose envolvendo o locus 11q13 tem sido demonstrada na 
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maioria dos tumores presentes nesta doença e este fato associado à 

presença de mutações inativadoras encontradas nos pacientes com esta 

síndrome confirmam o papel supressor tumoral do MEN1 segundo o modelo 

proposto por Knudson 80, 95, 96. Evidência de LOH nas adrenais de pacientes 

com MEN1 mutado não é um evento freqüente. Beckers e colaboradores 89 

identificaram LOH para o locus 11q13 em um adenoma adrenal produtor de 

aldosterona, enquanto Skogseid e colaboradores 97 evidenciaram LOH 

somente em um carcinoma adrenal ao estudarem 6 pacientes com 

neoplasia endócrina múltipla tipo 1 e lesões adrenais (2 adenomas, 3 

hiperplasias e 1 carcinoma adrenal). A ausência de LOH do 11q13 não 

exclui o envolvimento de outros genes tumorais próximos a esta região ou 

que mutações somáticas do MEN1 possam estar envolvidas na inativação 

seqüencial do segundo alelo deste gene, passo importante para o 

desenvolvimento dos tumores associados à esta síndrome 98, 99.  

 

 

1.5  Regulação Hormonal do Córtex Adrenal e Receptores 

Anômalos 

 

 

 Os principais reguladores da produção hormonal adrenocortical são o 

ACTH e a angiotensina II. A estimulação anômala da esteroidogênese por 

receptores ectópicos segue as mesmas vias estabelecidas pelo receptor de 

ACTH, como ilustrado na Figura 1 4. 
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Figura 1. Regulação da esteroidogênese pelos receptores aberrantes.  
Representação esquemática adaptada de Lacroix e colaboradores 4 em que 
o ACTH liga-se ao receptor acoplado a proteína Gs, ativa a adenilciclase e 
produz AMPc. A proteína kinase A (PKA) ativada via AMPc, fosforila vários 
fatores de transcrição que regulam a síntese do cortisol. Os receptores 
aberrantes provavelmente utilizam a mesma via de ativação intracelular 
utilizada pelo receptor de ACTH. 

 

 

 

O conceito de expressão anômala de receptores de membrana nas 

células do córtex adrenal foi proposto inicialmente por Robert Ney e 

colaboradores 100 ao observarem que em carcinoma adrenal em ratos a 

adrenalina, noradrenalina, TSH, FSH, LH, prostaglandina E1 e ACTH 

estimularam a adenilciclase 100, 101. Entretanto, a resposta aberrante da 

adenilciclase a vários hormônios não é um fenômeno universal. Em outro 

estudo, utilizando células Y1 de tumor adrenocortical de camundongos, a 

adenilciclase foi estimulada pelo ACTH, mas não pela adrenalina, PTH, 

insulina, glucagon, TSH ou prostaglandina E1 102. A presença de 
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receptores alfa-adrenérgicos estimulando a guanilciclase também foi 

demonstrada em carcinomas de ratos 103, 104. Matsukura e colaboradores 

55 estudaram a atividade da adenilciclase em tecidos adrenais humanos 

provenientes de adenomas, adenocarcinomas e hiperplasia nodular 

primária e observaram resposta do tecido adrenal normal ao estímulo 

com ACTH e prostaglandina E1. A maioria dos adenomas respondeu à 

noradrenalina e à adrenalina e em alguns casos ao TSH, LH, ou 

angiotensina II. A resposta da adenilciclase ao estimulo hormonal não foi 

encontrada em nenhum carcinoma adrenal. Entretanto, Katz e 

colaboradores 105 ao estudarem 6 carcinomas adrenais humanos com 

atividade esteroidogênica diversa e 3 adrenais normais demonstraram 

que a adenilciclase foi estimulada pelos agonistas beta-adrenérgicos em 

4 tumores, mas não em tecido de córtex adrenal normal. 

 A primeira evidência in vivo da existência de receptores ectópicos no 

córtex adrenal surgiu em 1987 quando Hamet 106 descreveu um caso de 

síndrome de Cushing pós-alimentar em uma paciente com adenoma 

adrenal. Em 1992, Lacroix e Reznik 63, 107 publicaram os primeiros casos em 

que o hipercortisolismo pós-alimentar foi diretamente relacionado ao 

hiperestímulo do peptídeo insulinotrópico dependente de glicose (GIP). 

Desde então, vários grupos têm demonstrado que a produção de cortisol na 

AIMAH e em adenomas unilaterais pode estar associada à presença de 

receptores acoplados à proteína G, expressos de forma anômala na 

glândula adrenal 4. Os principais receptores com expressão anômala já 

descritos são: receptor do GIP, do hormônio luteinizante (LH); da 
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vasopressina, da serotonina, da interleucina, da leptina, e receptores β-

adrenérgicos 4, 5. 

 Algumas hipóteses têm sido aventadas para explicar o mecanismo 

responsável pela hiperexpressão destes receptores no córtex adrenal. À 

semelhança do que ocorre em adenomas de paratireóide, 

hiperaldosteronismo mediado por glicocorticóide e carcinoma papilífero de 

tireóide, rearranjos gênicos podem estar envolvidos 108-111. Outro 

mecanismo a ser considerado é a presença de mutações pontuais na região 

promotora dos genes destes receptores, acarretando hiperexpressão dos 

mesmos e estímulo constitutivo da esteroidogênese 4. Entretanto, até o 

momento, a pesquisa de mutações na região codificadora, e na promotora 

no gene do receptor do peptídeo insulinotrópico dependente de glicose 

(GIPR), foi negativa 112. 

 A hiperplasia macronodular está geralmente associada à presença 

simultânea de vários receptores aberrantes. Este fato favorece a hipótese 

de que a alteração responsável pela expressão anômala destes receptores 

possa ocorrer em algum dos elementos reguladores, entre eles, os fatores 

de transcrição; co-ativadores e/ou fatores repressores destes genes, uma 

vez que a análise da região 5’ flanqueadora do GIPR humano não 

evidenciou nenhuma mutação 113. 
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1.6  Receptor do Peptídeo Insulinotrópico Dependente de 

Glicose (GIPR) 

 

 

 O GIP é um hormônio gastrintestinal liberado durante as refeições, 

cuja principal função consiste no estímulo da secreção de insulina pelas 

células β pancreáticas 114. 

O gene humano do receptor do GIP foi clonado em 1995, localiza-se no 

cromossomo 19q13.2-13.3 e codifica uma proteína com 466 aminoácidos que 

apresenta alta identidade com a dos hamsters e camundongos 115. Várias 

isoformas têm sido descritas, embora apenas duas sejam funcionais: uma com 

466 aminoácidos e outra com inserção de 27 aminoácidos na região carboxi-

terminal 113, 116. O GIPR é um receptor acoplado à proteína G que pertence à 

mesma família dos receptores do peptídeo intestinal vasoativo (VIP) e do 

glucagon 115. O gene do GIPR tem expressão no endotélio, intestino, tecido 

adiposo, coração e no tecido cerebral 117-122. Pequenas quantidades do RNA 

mensageiro (RNAm) do GIPR foram também detectadas em adrenais 

humanas. No entanto como o córtex adrenal normal não responde ao estímulo 

pelo GIP com aumento da produção de cortisol, este RNAm  pode refletir 

apenas contaminação com células endoteliais 63, 118, 119.  

 Mais de 25 casos de síndrome de Cushing dependente do GIP (18 

hiperplasias macronodulares e 7 adenomas) foram descritos até o momento; 

entretanto este receptor não foi identificado em nenhum caso de carcinoma 

adrenal 63, 106, 107, 118-120, 122-126. Resposta anormal do córtex adrenal ao GIPR 

também foi associada à produção androgênica e a hirsutismo 127.  
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1.7  Receptor do Hormônio Luteinizante (LHCGR) 

 

 

 O receptor do LHCG ao qual se ligam tanto o hormônio luteinizante 

como a gonadotrofina coriônica humana (hCG), desempenha um papel 

crucial no eixo reprodutivo em ambos os sexos 128. O gene do LHCGR 

localiza-se no cromossomo 2p21 128. A expressão deste receptor tem sido 

descrita em vários tecidos extra-gonadais, incluindo o córtex adrenal normal, 

porém, sua função biológica nestes tecidos não está definida 129, 130. 

 A primeira descrição da expressão anômala do LHCGR em tecido 

adrenal foi feita em uma paciente com síndrome de Cushing devido a 

AIMAH 67. Posteriormente, outros casos de AIMAH associados ao fenótipo 

de Cushing e/ou de virilização e hiperexpressão deste receptor foram 

descritos 131-133. O primeiro caso de síndrome de Cushing devido à 

expressão anômala de LHCGR em carcinoma adrenocortical foi descrito por 

Wy e colaboradores 134. A paciente apresentava síndrome de Cushing e a 

hiperexpressão do LHCGR foi identificada por hibridação in situ. 

 O receptor do LHCG tem sido implicado no desenvolvimento de 

tumores adrenocorticais em algumas linhagens de camundongos 43, 44. 

Nestes animais, o aumento da expressão do LHCGR foi detectado em 

tumores adrenocorticais induzidos pós-gonadectomia 43.  

Existem na literatura vários relatos de tumores unilaterais 

secretores de andrógenos que respondem ao estímulo com 

gonadotropinas 135-139. Apesar disso, o papel da expressão do LHCGR 



Introdução 

 

22

em tumores adrenocorticais em humanos não está definido. Em um 

estudo usando RT-PCR e dot blot em tumores de diferentes graus de 

agressividade, Barbosa e colaboradores 45 sugerem que a baixa 

expressão deste receptor pode estar relacionada a um comportamento 

mais agressivo em alguns tumores adrenocorticais. Contudo, dos estudos 

realizados para determinar a expressão anômala de receptores no córtex 

das neoplasias adrenais, nenhum deles comparou os níveis de expressão 

dos receptores do LHCG e do GIP em adenomas, carcinomas e em 

hiperplasia macronodular e micronodular. Os estudos desenvolvidos até o 

momento também não verificaram se há diferenças de expressão destes 

receptores entre os tumores adrenocorticais esporádicos nas populações 

adulta e pediátrica, uma vez que a apresentação clínica dos tumores 

adrenocorticais, bem como, sua evolução e prognóstico são distintos 

nestas populações 15. 

 Vários autores têm pesquisado possíveis marcadores de evolução e 

prognóstico na tumorigênese adrenal 6, 29, 31. Não está estabelecido se a 

expressão anormal dos receptores acoplados à proteína G poderiam 

desempenhar algum papel na proliferação das células adrenais e se esta 

expressão poderia ser um marcador de proliferação lenta e benigna no 

processo da tumorigênese adrenal 4, 5.  

Estudos in vitro mostram que o GIPR pode estar relacionado tanto a 

fenômenos proliferativos como a uma resposta esteroidogênica eficaz 118. 

Desta forma, questionamos se o GIPR poderia está envolvido no aumento 

da adrenal nos casos de hiperplasia glandular associados a MEN1. 
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 Sendo assim, consideramos relevante comparar a expressão dos 

genes dos receptores do GIP e do LHCG nos pacientes com tumores 

adrenocorticais esporádicos na faixa etária adulta e pediátrica, nos 

pacientes com aumento da glândula adrenal associado à síndrome da 

neoplasia endócrina múltipla tipo 1, e nos pacientes com hiperplasia adrenal 

macro e micronodular. 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 
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1)  Pesquisar a presença de mutações dos genes MEN1 e PRKAR1A em 

pacientes com neoplasia endócrina múltipla tipo 1 e complexo de 

Carney, respectivamente. 

 

2)  Analisar a perda de heterozigose das regiões cromossômicas 11q12.1-

11q14.1 (MEN1) e 17q 22-24 (PRKAR1A) no tecido adrenal de 

pacientes com neoplasia endócrina múltipla tipo 1 e complexo de 

Carney, respectivamente. 

 

3)  Quantificar a expressão dos genes dos receptores do GIP e do LHCG por 

PCR em tempo real em tecido adrenocortical normal, em tumores 

adrenocorticais e nas diferentes formas de hiperplasia adrenocortical: 

hiperplasia macronodular independente de ACTH; doença adrenocortical 

nodular pigmentosa primária; lesões adrenais associadas à MEN1. 

 

4)  Correlacionar a expressão dos genes dos receptores do GIP e do LHCG 

com a classificação histológica dos tumores adrenocorticais e a 

progressão da doença. 

 

 



 

 

3. CASUÍSTICA 
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 Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para análise de 

projetos de pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (protocolo de pesquisa Nº 783/03). Os 

pacientes, ou seus responsáveis legais, assinaram o protocolo de 

consentimento informado para este estudo molecular. 

 Foram selecionados 67 pacientes, 52 do sexo feminino e 15 do 

masculino com doença adrenocortical primária, atendidos no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os 

dados clínicos e laboratoriais encontram-se nas tabelas 3-5. Cinqüenta e 

cinco pacientes apresentavam tumor adrenocortical; sete tinham 

hiperplasia macronodular, quatro apresentavam aumento da adrenal 

associado a MEN1 e um apresentava PPNAD associada ao complexo de 

Carney. Entre os 55 pacientes com tumor adrenocortical, 30 eram adultos 

com idade média de 37,9 ± 11,3 (22 a 66 anos) e 25 eram pediátricos com 

idade média de 12,8 ± 6,3 (0,9 a 18 anos).  

 Quarenta e oito dos 55 tumores adrenocorticais (87,2%) foram 

classificados como funcionantes, devido à sua produção hormonal 

autônoma e sete como não funcionantes (12,8%). No grupo adulto, 14 

pacientes apresentavam síndrome de Cushing, cinco tinham um quadro 

misto de Cushing e virilização e quatro apresentaram somente virilização. 
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No grupo pediátrico, 15 pacientes apresentaram virilização, oito 

apresentaram quadro clínico misto (virilização associada à síndrome de 

Cushing; um paciente apresentou feminização associada a Cushing) e dois 

indivíduos apresentaram síndrome de Cushing isolada.  

 Utilizamos os critérios histopatológicos definidos por Weiss 16 

(Tabela 1), bem como a classificação proposta por Sullivan 140 (estádios de I 

a IV) adaptados de Macfarlane 141 (Tabela 2) para estabelecer a definição 

de malignidade dos tumores adrenocorticais. Consideramos critério de 

malignidade, ao diagnóstico inicial, o achado de Macfarlane ≥3 no grupo 

pediátrico e o score de Weiss ≥ 4 no grupo adulto ou a evolução com 

metástase ou óbito pela doença neoplásica em ambos os grupos. Dos 55 

pacientes com tumores adrenocorticais, 18 (30%) apresentavam tumores 

malignos (10 do grupo adulto e 8 do grupo pediátrico). No grupo pediátrico, 

observamos que 5 de 17 (30%) pacientes tinham Weiss ≥ 4 e evolução 

benigna, confirmando que este critério isoladamente não é preditivo para 

definir malignidade dos tumores adrenocorticais nesta população 15. 

 A avaliação hormonal pré-operatória dos pacientes com tumores 

adrenocorticais incluiu dosagens de: LH, FSH, estradiol, testosterona, 

ACTH, DHEA, DHEAS, androstenediona, desoxicortisol, aldosterona, 

renina, cortisol urinário, cortisol basal e após 1 e 8 mg pós-dexametasona. 

Dos sete pacientes com síndrome de Cushing devido a AIMAH, seis foram 

submetidos aos testes para pesquisa de receptores aberrantes de acordo 

com o protocolo desenvolvido por Lacroix e colaboradores 70. Os pacientes 

64 e 66 (Tabela 5) são casos familiais e apresentaram resposta anormal ao 
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teste da metoclopramida, sugerindo a presença ilícita do receptor 5HT4 da 

serotonina em tecido adrenal.  

Pesquisa de mutação do gene GNAS1A que codifica a proteína Gsα 

foi previamente realizada nos pacientes 60 e 62 (Tabela 5). A mutação 

R201S foi descrita somente na paciente 60 60.  

Foram incluídas no estudo, como controles, oito adrenais normais de 

pacientes com tumor renal, cujo tecido fora obtido pós-consentimento 

informado a partir das nefrectomias realizadas pelo serviço de Urologia do 

HC-FMUSP. Foram também utilizados tecidos controle-positivos para a 

expressão de cada receptor estudado (testículo para o receptor do LHCG e 

pâncreas para o receptor do GIP), obtidos a partir de pacientes submetidos 

à ressecção cirúrgica destes órgãos por diferentes indicações.  



 

 

4. MÉTODOS 
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4.1  Extração de DNA 

 

 

4.1.1  Sangue periférico 

 

 As amostras de DNA genômico de todos os pacientes bem como dos 

indivíduos controles-normais foram obtidas a partir de sangue periférico pelo 

método de Muller modificado 142. 

 

 

4.1.2. Tecidos 

 

 Os tecidos, obtidos durante cirurgia, foram coletados em 

microtubos, sob condições estéreis e imediatamente armazenados em 

nitrogênio líquido. Todos os pacientes com lesões adrenais foram 

submetidos à adrenalectomia (uni ou bilateral), exceto três pacientes (58, 

64 e 65) (Tabela 5) que realizaram biópsias da glândula adrenal. As 

amostras tumorais foram obtidas a partir da região central do tumor para 

minimizar a possibilidade de contaminação por tecido normal. As áreas de 

necrose e hemorragia foram evitadas.  
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 A extração do DNA genômico dos tecidos preservados em nitrogênio 

líquido foi realizada utilizando-se produtos comerciais para extração de 

DNA, QIAamp DNA Mini Kit (QUIAGEN, Hilden, Alemanha) e Wizard ® 

Genomic DNA Purfication Kit (Promega Madison, EUA).  

 Nos tecidos conservados em parafina foi utilizado um protocolo 

estabelecido no Laboratório de Hormônio e Genética Molecular LIM/42 

através da adaptação do protocolo de Rupp e colaboradores 13, 143. 

 

 

4.2  Extração de RNA  

 

 

 O RNA total das amostras foi extraído a partir dos tecidos 

congelados em nitrogênio líquido utilizando-se o reagente Trizol 

(Invitrogen,Grand Island, NY, EUA) conforme recomendação descrita no 

produto comercial. A integridade do RNA extraído foi testada após 

eletroforese em gel de agarose a 1%, para avaliação das bandas de RNA 

ribossômico. As concentrações das amostras de RNA total foram 

avaliadas a partir da leitura em espectrofotômetro e determinada por 

absorbância a 260 nm. Foram utilizadas apenas as amostras com uma 

relação (estabelecida a partir dos valores obtidos nas absorbâncias 260 e 

280 nm) acima de 1,8. 
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4.3  Síntese do DNA Complementar  

 

 

 O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado por transcrição reversa 

a partir de 5 μg de RNA total de cada amostra em um volume final de 

reação de 50 μL utilizando a enzima multiscribe e oligonucleotídeos 

iniciadores (primers) randômicos segundo protocolo descrito no produto 

comercial High- capacity cDNA Archive kit (Applied Biosystems, Forster City, 

CA, EUA).  

 

 

4.4  Reação de Polimerização em Cadeia  

 

 

 A reação de polimerização em cadeia (PCR) foi utilizada para 

amplificação: 

-  da região codificadora do gene MEN1 a partir de DNA genômico de 

sangue periférico, de DNA genômico e cDNA de tecidos tumorais 

dos quatro pacientes com neoplasia endócrina múltipla tipo 1. 

 

-  da região codificadora do gene PRKAR1A a partir de DNA 

genômico de sangue periférico e de tecido tumoral em um paciente 

com PPNAD. 
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-  de microssatélites para análise da perda de heterozigose em tecidos 

tumorais (adrenal, pancreático ou hipofisário) dos 4 pacientes com 

MEN1 e em tecido adrenal do paciente com PPNAD. 

 

 As seqüências dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados, a 

temperatura de hibridação e o tamanho do fragmento amplificado dos genes 

MEN1 e PRKAR1A estão descritos nas Tabelas 6 e 7, respectivamente. As 

reações de polimerização em cadeia foram realizadas a partir de DNA 

genômico (100-500 ng) ou cDNA (pacientes com MEN1), 200 µM de cada 

desoxinucleotídeo (dNTP), 10-30 ρmol de cada oligonucleotídeo iniciador, 0,5 

-2,5 U de enzima Taq Gold (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), 5 µL 

de tampão para reação de PCR, MgCl2 (1,5 mM) e H20 MiliQ a completar 

para um volume final de 50 µL. O protocolo de amplificação consistiu de uma 

pré-desnaturação a 95 °C por 10 minutos, seguida de 35 a 40 ciclos a 94 °C 

por 45 segundos (desnaturação); temperatura de hibridação (de acordo com 

os oligonucleotídeos) por 45 segundos e 72 °C por 50 segundos (extensão); 

seguidos de um ciclo de extensão final de 72 °C por 7 minutos.  

 O marcador intragênico 5’(CA)n foi utilizado no estudo de LOH para 

o locus do PRKAR1A (17q22-24) (Tabela 7). A localização dos 

microssatélites no braço longo do cromossomo 11, os oligonucleotídeos 

iniciadores utilizados, a temperatura de hibridação e o tamanho dos 

fragmentos amplificados para os marcadores do cromossomo 11 

encontram-se na tabela 8. Os oligonucleotídeos iniciadores sense 

utilizados na amplificação de microssatélites foram marcados por 

fluorescência (6-FAMTM) na extremidade 5’. 
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 A reação de amplificação para os microssatélites caracterizou-se por um 

volume final de 15-50 µL contendo 20-100 ng de DNA genômico, 200 µM de 

cada desoxinucleotídeo (dNTP), 10-30 ρmol de cada oligonucleotídeo iniciador, 

2,5 U de enzima Taq DNA polimerase e 5 μL do tampão fornecido pelo 

fabricante (Amersham Pharmacia, Upsala, Suécia) para os microssatélites 

PYGM, D11S527 e para o marcador intragênico do PRKAR1A. Para os 

microssatélites D11S4191, D11S987 e D11S937 utilizou-se 0,5 U da enzima 

Taq Gold (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), 5μL do tampão 

fornecido pelo fabricante e MgCl2 ( 1,5mM). O protocolo de amplificação 

consistiu de uma pré-desnaturação a 94 °C por 5 minutos, seguida de 35 ciclos 

a 94 °C por 30 segundos, com a temperatura de hibridação variando de acordo 

com os oligonucleotídeos iniciadores por 30 segundos e 72 °C por 30 

segundos; seguidos de um ciclo de extensão final a 72 °C por 30 minutos. 

Quando a enzima Taq Gold foi utilizada, o protocolo de PCR consistiu de 1 

ciclo de pré-desnaturação a 95 °C por 10 minutos, 10 ciclos a 94 °C por 15 

segundos, 55 °C por 15 segundos e 72 °C por 30 segundos, 20 ciclos de 89 °C 

por 15 segundos, 55 °C por 15 segundos e 72 °C por 30 segundos; seguidos 

por 1 ciclo de extensão de 72 °C por 7 minutos. 

 Os fragmentos amplificados para a pesquisa de mutações nos genes 

MEN1 e PRKAR1A foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 

2% corados com brometo de etídio (0,5 µg/mL) (InvitrogenTM Life 

Technologies, Carlsbad, CA, EUA). Os marcadores de peso molecular 

utilizados foram o ФX 174/Hae III e o 1kb DNA ladder (Invitrogen, Life 

Technology, Gaithersburg, MD, EUA). As amostras foram visualizadas sob 
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transiluminação em luz ultravioleta e fotografadas com filme instantâneo 

preto e branco (Polaroid 667). Realizou-se separação de duas bandas 

visulizadas no gel de agarose, obtidas da amplificação dos exons 4 e 3 

(gene MEN1) a partir de cDNA dos pacientes 57 e 58 (Tabela 5), 

respectivamente; Estas bandas foram purificadas segundo protocolo 

descrito no produto comercial QIAEX II Gel Extraction Kit (QIAGEN, 

Valência, CA, EUA). 

 Para análise de microssatélites, 2 µL do produto de PCR, 24 µL de 

formamida Hi-DiTM (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e um 1 µL de 

marcador de peso molecular TAMRA 350 ou ROX 350 (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA) foram submetidos à eletroforese capilar em 

seqüenciador automático (ABI Prism 310) seguido de análise dos fragmentos 

pelo programa GeneScan (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). 

 

 

4.5  Seqüenciamento Automático  

 

 

 Os produtos de PCR foram purificados através do tratamento 

enzimático com 2 µL de ExoSap-IT (Amersham Pharmacia Biotech, 

Cleveland, OH, EUA) para cada 5 µL de produto de PCR, por 15 minutos a 

37 °C, seguido de 15 minutos a 80 °C. Após a purificação, estes produtos 

foram submetidos a uma reação de seqüenciamento utilizando-se o produto 

comercial, ABI Prism TM Big Dye Terminator (Applied Biosystems, Foster 
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City, CA, EUA). Os produtos obtidos foram novamente purificados em 

colunas Centri Sep (Princeton Separation, Adelphia, New Jersey, EUA), e as 

amostras foram submetidas à eletroforese capilar em um seqüenciador 

automático ABI Prism Genetic Analyzer 3100 (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA) de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

 

4.6  Determinação da Perda de Heterozigose (MEN1 e 

PRKAR1A) 

 

 

 Para verificação de LOH envolvendo o gene MEN1 foram utilizados 5 

marcadores polimórficos (D11S937, D11S987, D11S4191, D11S527 e 

PYGM), em 4 pacientes com lesões adrenais associadas à neoplasia 

endócrina múltipla tipo 1. 

 No estudo de LOH envolvendo o gene PRKAR1A foi utilizado um 

marcador intragênico (5’CA)n no tecido adrenal do paciente com PPNAD. 

 O produto de amplificação de cada alelo, analisado pelo programa 

GeneScan, foi visualizado graficamente como um pico de altura 

correspondente à intensidade de amplificação (fluorescência). Perda de 

heterozigose foi definida quando um dos alelos (picos) presentes no DNA 

do sangue periférico estava ausente no DNA de origem tumoral. 

Entretanto, a evidência de um padrão de amplificação menor, mas não 

ausente de um dos alelos, também foi indicativa de LOH. É possível 
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estabelecer uma razão entre o grau de amplificação dos alelos no tumor e 

o grau de amplificação dos alelos presentes no DNA de sangue periférico. 

Quando esta razão se mantém semelhante no tumor, não há perda de 

heterozigose (figura 2A). Por outro lado, uma razão <0.5 ou >2.0 (Figura 

2B) é indicativa de LOH 13, 26. 

 

 

 

Figura 2. Análise de LOH: análise comparativa entre a amplificação de dois 
alelos presentes no DNA de sangue periférico (painel superior) e em DNA 
de origem tumoral pancreático (painel inferior).  
(A) ausência de perda de heterozigose, a razão entre a amplificação dos 
dois alelos em ambos os tecidos é mantida. (B) perda de heterozigose, a 
razão entre a amplificação dos dois alelos nos dois tecidos não se mantém. 
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4.7  Estudo da Expressão do LHCGR e GIPR por PCR em 

Tempo Real 

 

 

 As reações de RT-PCR em tempo real foram realizadas pelo 

método TaqMan, utilizando-se ABI 7000 Sequence Detection Systems 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Para quantificação do gene 

LHCGR foi desenhada uma sonda MGB marcada com 6-FAM, 

juntamente com oligonucleotídeos seqüência-específicos: sense: 

5’GCACAATGGAGCCTTCCGT3’, anti-sense: 5’GGCCTGCAATTTGGTGGAA3’; 

sonda: 5’CCGAAAACCTTGGATATTT3’. Para quantificação do GIPR foram 

utilizados oligonucleotídeos iniciadores e sonda comercialmente disponíveis 

(Assay ID Hs00609210_m1) (Assay on demand Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA). Como controle interno foi utilizado a β-actina (Assay ID 

4326315E) (Assay on demand Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), 

cuja sonda MGB é marcada com corante fluorescente (fluorocromo VIC). 

 A quantificação relativa dos receptores do GIP e do LHCG foi 

realizada utilizando-se como calibrador um pool comercial de adrenais 

normais de 61 adultos (Human Adrenal Gland Total RNA, Clontech, Palo 

Alto, CA, EUA). Um pool comercial de adrenais fetais humanas (Clontech, 

Palo Alto, CA, EUA) também foi estudado. 

 O cálculo da quantificação, de forma a permitir uma comparação 

expressa em número de vezes, foi realizada utilizando-se o método 2 -ΔΔCT 

conforme descrito por Livak 144. ΔCT é diferença de expressão entre o gene 
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alvo e o endógeno de uma determinada amostra e o ΔΔCT corresponde à 

diferença entre o ΔCT de uma determinada amostra e o ΔCT do calibrador. 

 Para validar o 2-ΔΔCT como método de quantificação, foi padronizada, 

uma curva de diluição de forma a demonstrar que a eficiência de 

amplificação do gene alvo e do endógeno eram semelhantes. Para tanto, 

foram estabelecidas diluições progressivas 1:2 de amostras de cDNA 

(obtidas a partir de 300 a 9,375 ng de RNA total) com o intuito de observar 

uma diferença entre as diluições de um ciclo (CT). A curva padrão foi 

realizada com os genes alvos (LHCGR e GIPR) e o gene endógeno (β-

actina) amplificados em um único tubo (multiplex) ou em tubos separados 

(singleplex). Cada ponto da reta foi estabelecido pela relação do log da 

quantidade do RNA total da amostra no eixo das abscissas e o CT da 

amostra no eixo das ordenadas. O experimento é validado por uma equação 

da reta em que a inclinação da mesma seja mais próximo de -3,3 com uma 

relação r ≥ 0,99. Realizou-se experimentos para a curva de eficiência, em 

que cada ponto da reta é estabelecido pela relação do log da quantidade de 

RNA total da amostra no eixo das abscissas e o ΔCT da amostra em cada 

ponto de diluição. Um resultado satisfatório foi confirmado pela presença de 

uma inclinação da reta ≤ 0,1, demonstrando uma eficiência de amplificação 

equivalente entre o gene alvo e o endógeno. 

 As reações foram preparadas em triplicata, em um volume final de 25 

µL, contendo 12,5 μL de Taqman Universal mastermix 2x, 1,25 μL de cada 

Assay (primers e sonda) 20 x (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), 

1,5 μL de cDNA (obtido a partir de 150 ng de RNA total) e H20 MiliQ a 
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completar. Como controle de qualidade das reações, o coeficiente de 

variação máximo permitido nas triplicatas foi de 2%, caso contrário os 

experimentos foram repetidos. 

 As condições de termociclagem compreenderam uma incubação a 

50 ºC por 2 minutos, seguida pela ativação da Taq Gold a 95 ºC por 10 

minutos e 50 ciclos de desnaturação a 95 ºC por 15 segundos intercalados 

com hibridação e extensão a 60 ºC por minuto. Para confirmação do 

tamanho dos fragmentos dos produtos amplificados na PCR em tempo 

real, eles foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 3% 

corados com brometo de etídio (0,5 µg/mL) (InvitrogenTM Life 

Technologies, Carlsbad, CA, EUA). Os marcadores de peso molecular 

utilizados foram o 1kb DNA ladder e o ФX 174/Hae III (Invitrogen, Life 

Technology, Gaithersburg, MD, EUA). As amostras foram visualizadas sob 

transiluminação em luz ultravioleta e fotografadas com filme instantâneo 

preto e branco (Polaroid 667) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Produtos de RT-PCR submetidos à eletroforese em gel de 
agarose a 3%. Análise dos fragmentos amplificados dos genes do LHCGR, 
GIPR e β-actina co-amplificada como controle interno. Os marcadores de 
peso molecular utilizados foram o 1kb DNA ladder e o ФX 174/Hae III 
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4.8  Imunohistoquímica 

 

 

A imunohistoquímica foi realizada nos tumores adrenocorticais a 

partir dos blocos de parafina; cortes histológicos de 4 μm foram feitos e 

colocados em lâminas de vidro previamente tratadas com 3-aminopropil-

trietoxisilano. Em seguida foram aquecidos a 60 oC durante a noite, 

desparafinados com xilol e reidratados com concentrações decrescentes 

de etanol até água destilada. 

A peroxidase endógena foi bloqueada em solução de peróxido de 

hidrogênio a 3% (10 volumes) com 10 imersões de 5 minutos cada. Para 

recuperação dos antígenos, os cortes foram imersos em tampão citrato (0,01 

mol/L em pH 6,0), aquecidos em panela de pressão por 3 minutos e a seguir 

foram lavados em PBS; um anticorpo policlonal para o GIPR- OPA1- 15060 

(Bioreagents, EUA) foi utilizado na diluição 1:40. 

A reatividade foi detectada através de incubação com anticorpo 

secundário (específico para a espécie animal em que foi produzido o 

anticorpo primário), e um polímero peroxidase (Envision, Dako, EUA) 

empregando como cromógeno 3,3’ diaminobenzidina. Após lavagem em 

água corrente, os cortes foram contracorados em Hematoxilina e 

posteriormente lavados novamente, submetidos à desidratação com 

concentrações crescentes de etanol (75%, 95% 2 vezes, etanol absoluto 2 

vezes), xilol 3 vezes e montados em entellan. 
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Cortes histológicos de tecido pancreático serviram como controles 

positivos para as reações do GIPR; cortes em que foram omitidos apenas 

os anticorpos primários serviram como controle negativo. A reação foi 

considerada positiva nas amostras com inequívoca coloração 

citoplasmática para o GIPR; definiu-se (-) a ausência de marcação para o 

GIPR, ++ e +++ para marcação menor e maior que 50% das células 

adrenais tumorais, respectivamente, e ++++ para marcação para o GIPR 

em 100% das células. 

 

 

4.9. Análise Estatística 

 

 

 Os dados obtidos foram organizados e tabulados em planilhas do 

programa Excell em Windows XP (Microsoft Corporation, CA, EUA). 

A seleção das medidas de tendência central e dispersão dos valores 

que compõem as amostras, assim como dos testes estatísticos para 

comparação entre elas, baseou-se nos tipos de distribuição. As distribuições 

foram definidas como paramétricas ou não paramétricas segundo o 

programa estatístico SigmaStat versão 2.0 (SPSS Inc, Ilinois, EUA) pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Os dados referentes à distribuição por faixa etária são apresentados 

em média ± DP e intervalo. Os valores de expressão dos genes dos 

receptores do LH e GIP em todos os grupos são apresentados na forma de 
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mediana e intervalo e foram comparados pelos testes do Kruskal-Wallis e 

Mann-Whitney. A correlação entre a expressão destes receptores nos 

pacientes com tumores adrenocorticais e o cortisol urinário, cortisol basal e 

após 1 e 8 mg de dexametasona, ACTH, LH, FSH, estradiol, testosterona, 

DHEA, DHEAS, androstenediona, desoxicortisol, aldosterona, renina, sódio 

e potássio foi feita pela correlação de Spearman. O valor de p<0,05 foi 

considerado significante.  

 



 

 

5. RESULTADOS 
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5.1  Gene MEN1  

 

 

Foram identificadas 3 mutações distintas, 893 + 1G > A, W183X e 

A68fsX118, no gene MEN1, detectadas nos pacientes 57, 58 e 59, 

respectivamente (Figuras 4 - 6). Na paciente 56, com neoplasia endócrina 

múltipla tipo 1, não foi identificada nenhuma mutação; exceto duas variantes 

alélicas, uma no exon 2 causada pela troca C>T no códon 145 (S145S) e 

outra no exon 9 pela troca C>T no códon 418 (D418D) 145. O 

seqüenciamento da região codificadora do cDNA do gene MEN1, a partir de 

material obtido das lesões adrenais, foi realizado nos 4 pacientes (56-59, 

Tabela 5), para avaliar a presença ou não de uma segunda mutação como 

evento responsável pela tumorigênese adrenal nestes casos. Nenhuma 

outra mutação foi encontrada nas lesões adrenais destes casos. Nos 

pacientes 57 e 58, foi observado que a mutação 893 + 1G > A resultou em 

um in-frame skipping do exon 4 e a mutação W183X resulta na perda parcial 

do exon 3, respectivamente (Figuras 4 e 5). Nos pacientes 56 e 59 o 

seqüenciamento do cDNA do tecido adrenal apresentou o mesmo padrão 

observado no seqüenciamento do DNA genômico. 
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Figura 4. Seqüenciamento automático da região flanqueadora do exon 4 do 
gene MEN1 que contém a mutação 893 +1 G> A, detectada na paciente 57.  
As setas indicam em (A) mutação em heterozigose caracterizada por uma 
substituição G>A na primeira base do intron 4, no sítio de splice; e em (B) 
seqüenciamento do cDNA que demonstra um in-frame skipping do exon 4. 
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Figura 5. Seqüenciamento automático da região do exon 3 do gene MEN1 
que contém a mutação W183X, detectada em heterozigose na paciente 58.  
As setas indicam em (A) mutação em heterozigose (substituição G>A) no 
exon 3 com troca de um triptofano na posição 183 por um códon de parada 
(B) esta mesma mutação no cDNA resulta na perda parcial do exon 3 no 
tecido adrenal da paciente.  
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Figura 6. Seqüenciamento automático da região do exon 2 do MEN1 que 
contém a mutação A68fsX118 detectada no paciente 59.  
As setas indicam em (A) a deleção de uma citosina em heterozigose que 
leva a um frameshift com alteração da leitura a partir do códon 68 (alalina) 
resultando em um códon de parada na posição 118 (A68fsX118) e em (B) 
seqüenciamento de um controle normal. 
 

 

 

5.2  Gene PRKAR1A  

 

 

 No paciente 67 com PPNAD foi detectada uma nova mutação no 

exon 2 do gene PRKAR1A que leva a troca de uma tirosina por um códon de 

parada na posição 21 (Y21X). 
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Figura 7. Seqüenciamento automático da região do exon 2 do gene 
PRKAR1A no paciente 67. As setas indicam em (A) a mutação em 
heterozigose (substituição C>A) no exon 2 que resulta na troca de uma 
tirosina por um códon de parada na posição 21 (Y21X) e em (B) 
seqüenciamento de um controle normal. 
 

 

 

5.3  Estudo de Microssatélites: Análise de LOH  

 

 

5.3.1  Cromossomo 11 (Gene MEN1) 

 

 O estudo de 5 marcadores (D11S4191, PYGM, D11S987, D11S527 

e D11S937), localizados na região 11q12.1-11q14.1, foi realizado a partir 

de DNA genômico pareado de sangue, lesão adrenal e tumor hipofisário 

e/ou pancreático nos pacientes 56, 57 e 58. No paciente 59, o pareamento 

foi realizado apenas no sangue e no tecido adrenal, pela não 

disponibilidade de outros tecidos tumorais. Todos os tumores foram 

informativos para pelo menos 2 dos 5 marcadores utilizados. Não foi 

observada a perda de heterozigose no DNA genômico de tecido adrenal 
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nos quatro pacientes estudados (Tabela 9). LOH de pelo menos 4 dos 5 

marcadores foi observada apenas nos DNA dos tumores pancreáticos dos 

pacientes 57 e 58. 

 

 

5.3.2  Cromossomo 17 (Gene PRKAR1A) 

 

 O estudo de microssatélite no DNA genômico do tecido adrenal do 

paciente 67 com PPNAD não revelou LOH (Tabela 10). 

 

 

5.4  Estudo de Expressão dos genes do LHCGR e GIPR 

 

 

5.4.1  Experimentos de Padronização de Curvas 

 

 A extração de RNA seguida de transcrição reversa foi realizada em 

todos os tecidos selecionados, bem como a amplificação dos genes alvos 

(LHCGR e GIPR) e do gene endógeno β-actina, como podemos observar 

nas figuras 8-10.  
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Figura 8. Curva de amplificação do LHCGR por PCR em tempo real 
 

 
Figura 9. Curva de amplificação do GIPR por PCR em tempo real 
 

 
Figura 10. Curva de amplificação da β-actina por PCR em tempo real 
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 Foram realizados experimentos em singleplex e em multiplex para os 

genes de interesse (LHCGR, GIPR e β-actina) de forma a afastarmos a 

possibilidade de interferência da amplificação do gene alvo e do endógeno 

quando feita na mesma reação. Obtivemos resultados mais satisfatórios com 

as reações em multiplex para curva padrão uma vez que o valor da 

inclinação da reta foi próximo de - 3,3 e uma relação de equação da reta (r) 

≥ 0,99; e para as curvas de eficiência uma vez que a inclinação da reta foi 

≤ 0,1, demonstrando que o gene alvo e o gene endógeno têm uma eficiência 

equivalente de amplificação (Figuras 11-22). 
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Figura 11. Curva padrão para o gene do LHCGR, obtida a partir de reações 
em multiplex  
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Figura 12. Curva padrão para o gene da β-actina, obtida a partir de reações 
em multiplex 
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Curva de Eficiência LHCGR  Multiplex 
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Figura 13. Curva de eficiência LHCGR/ β-actina, obtida a partir de reações 
em multiplex 
 

 

Curva Padrão LHCGR Singleplex
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Figura 14. Curva padrão para o gene do LHCGR, obtida a partir de reações 
em singleplex 
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Curva Padrão B-actina  / LHCGR  Singleplex
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Figura 15. Curva padrão para o gene da β-actina, obtida a partir de reações 
em singleplex 
 

 

Curva de Eficiência LHCGR  Singleplex 
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Figura 16. Curva de eficiência LHCGR/β-actina obtida a partir de reações 
em singleplex 
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Curva Padrão GIPR  Multiplex
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Figura 17. Curva padrão para o gene do GIPR, obtida a partir de reações 
em multiplex  
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Figura 18. Curva padrão para o gene da β-actina obtida a partir de reações 
em multiplex  
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Curva de Eficiência GIPR  Multiplex
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Figura 19. Curva de eficiência GIPR/ β-actina obtida a partir de reações em 
multiplex 
 

 

 

Curva Padrão GIPR  Singleplex
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Figura 20. Curva padrão para o gene do GIPR obtida a partir de reações 
em singleplex 
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Curva Padrão  B- actina  Singleplex
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Figura 21. Curva padrão para o gene da β-actina obtida a partir de reações 
em singleplex 
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Figura 22. Curva de eficiência GIPR / β-actina obtida a partir de reações em 
singleplex 
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5.4.2  Gene LHCGR 

 

 A expressão do LHCGR foi identificada em tecidos adrenais normais, 

tumorais e hiperplásicos (Figuras 23 e 24). A mediana do nível de expressão 

do RNAm do LHCGR nas 8 adrenais normais estudadas foi 2,5 variando de 

1,3 a 9,6. O nível de expressão no pool de adrenais normais fetais (mediana 

= 0,84) foi similar ao encontrado no pool de adrenais normais de adultos 

(mediana = 1,0) (calibrador). 

 O nível de expressão do LHCGR foi significativamente maior em 

adultos com tumores adrenocorticais benignos (mediana = 2,3 variando de 

0,1 a 30) quando comparado aos tumores malignos (mediana = 0,06, 

variando de 0,004 a 0,4) p< 0,001.  

 No grupo pediátrico, a expressão do LHCGR foi elevada tanto em 

tumores benignos (mediana = 4,3, variando de 0,3 a 47,7) quanto em 

malignos (mediana = 6,4, variando de 0,007 a 28,6) (p=0.97). Observou-se 

também que o nível de expressão deste receptor foi claramente maior nos 

tumores malignos do grupo pediátrico quando comparado aos tumores 

malignos em adultos, p=0,007.  

Não foi observada nenhuma correlação entre o nível de expressão do 

LHCGR e os níveis hormonais dos pacientes com tumores adrenocorticais. 

 A mediana do nível de expressão do LHCGR foi 1,3 (variando de 0,05 

a 3,0) nos pacientes com AIMAH; 0,7 (variando de 0,2 a 1,0) nos pacientes 

com MEN1 e 0,9 no paciente com PPNAD. Nos pacientes com AIMAH e 

MEN1, o nível de expressão deste receptor foi menor que o observado nas 

adrenais normais, p= 0,02 e 0,004, respectivamente. 
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Figura 23. Expressão do LHCGR em 55 tumores: 37 benignos e 18 
malignos em comparação a 8 adrenais normais. 20 TBA: tumores benignos 
em adultos; 10 TMA: tumores malignos em adultos; TBC: 17 tumores 
benignos em crianças; 8 TMC: tumores malignos em crianças; N: 8 adrenais 
normais. 
 

 

 

Figura 24. Expressão do LHCGR em 12 hiperplasias adrenais (7 AIMAH; 4 
MEN1; 1 PPNAD) comparado a 8 adrenais normais (N) 
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5.4.2  Gene GIPR 

 

 A expressão do GIPR foi identificada em todos os tecidos adrenais 

estudados (Figuras 25 e 26). Nas 8 adrenais normais o nível de expressão 

foi baixo com mediana= de 0,7, variando de 0,1 a 1,4. O nível de expressão 

no pool de adrenais normais fetais (mediana = 8,71) foi bem mais elevado 

que o encontrado no pool de adrenais normais de adultos (mediana = 1,0) 

(calibrador). 

 O nível de expressão do GIPR foi significativamente mais elevado em 

adultos com tumores adrenocorticais malignos (mediana = 4,8, variando de 

1,1 a 21,3) quando comparado aos tumores benignos (mediana = 1,3, 

variando de 0,1 a 61,5) p<0,001.  No grupo pediátrico, a expressão do GIPR 

foi mais elevada em tumores malignos (mediana = 18,1 variando de 0,9 a 

131,3) em comparação aos tumores benignos (mediana = 4,6, variando de 

0,3 a 53,7) p <0,05. O nível de expressão deste receptor não foi diferente 

nos tumores malignos do grupo pediátrico quando comparado ao grupo 

adulto p= 0,23.  

Não foi observada nenhuma correlação entre o nível de expressão do 

GIPR e a produção hormonal dos pacientes com tumores adrenocorticais.  

 A mediana do nível de expressão do GIPR foi 1,6 (variando de 0,2 a 

138,5) nos pacientes com AIMAH e 1,9 (variando de 0,3 a 4,8) naqueles 

com MEN1. No paciente com PPNAD, o nível de expressão foi de 0,2. Não 

houve diferença estatística significante entre as diferentes formas de 

hiperplasias e as adrenais normais estudadas. 
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Figura 25. Expressão do GIPR em 55 tumores: 37 benignos e 18 
malignos em comparação a 8 adrenais normais. 20 TBA: tumores 
benignos em adultos; 10 TMA: tumores malignos em adultos;TBC: 17 
tumores benignos em crianças; 8 TMC: tumores malignos em crianças; 
N: 8 adrenais normais. 
 

 

 

Figura 26. Expressão do GIPR em 12 hiperplasias adrenais (7 AIMAH; 4 
MEN1; 1 PPNAD) comparado a 8 adrenais normais (N) 
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5.5  Imunohistoquímica para o GIPR 

 

 

 Os resultados da imunohistoquímica foram agrupados em duas 

categorias: considerou-se como resultado negativo a ausência de marcação 

do anticorpo ou uma pequena marcação (+) e como positivo uma marcação 

quantificada em ++ ou mais cruzes, como exemplifcado nas figuras 27 e 28. 

A imunohistoquímica para o GIPR foi negativa em todos os tecidos adrenais 

normais, e positiva (≥ ++) em todos os carcinomas do grupo pediátrico e em 

7 dos 10 carcinomas do grupo adulto. Entretanto, quando tentamos 

correlacionar o nível de expressão do RNAm do GIPR com o nível de 

expressão da proteína avaliado pela imunohistoquímica, observou-se um 

p=0,065 e 0,436 nos tumores adrenocorticais do grupo pediátrico e adulto, 

respectivamente.  

Este resultado se deve provavelmente ao pequeno número de casos 

de carcinomas e ao fato de que em 4 adenomas (paciente 5, 10, 13 e 17) e 2 

carcinomas (paciente 18 e 23) do grupo pediátrico (Tabela 3) e em 3 

adenomas (paciente 38, 39 e 44) e 1 carcinoma (paciente 55) do grupo 

adulto (Tabela 4) ter se observado níveis de expressão do RNAm menores 

que o nível de expressão da proteína detectado pela imunohistoquímica. 
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Figura 27. Imunohistoquímica de tumores adrenocorticais (adenomas) com 
anticorpo policlonal para o GIPR. (A), (B) e (C) representam células em 100 
e 400x de aumento, identificando células isoladas com coloração para o 
GIPR e portanto consideradas negativas. 
 

 

 

 

Figura 28. Imunohistoquímica de tumores adrenocorticais (carcinomas) com 
anticorpo policlonal para o GIPR. (A), (B) e (C) representam células em 100 
e 400x de aumento, identificando células difusamente coradas para o GIPR 
e portanto consideradas positivas. 
 



 

 

6. DISCUSSÃO 
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 Os aspectos clínicos e genéticos das neoplasias adrenocorticais têm 

sido intensamente estudados 6, 11, 14, 26, 29-31, 35, 36. Várias alterações genéticas, 

como mutações (p53), perda de heterozigose (17p13.1 e 11p15), bem como 

ganhos cromossômicos (9q34) podem estar relacionadas ao processo de 

iniciação e/ou progressão tumoral 31-35. 

 A tumorigênese é um processo constituído de múltiplas etapas que 

determinam a transformação progressiva de células normais em células 

malignas 146. É possível que algumas alterações genéticas presentes em 

doenças adrenocorticais benignas, tais como hiperplasia macronodular 

primária possam estar envolvidas no desenvolvimento dos tumores 

adrenocorticais 72. 

 Alterações na atividade de receptores de membrana acoplados à 

proteína G têm sido identificadas em várias doenças endócrinas 5. A 

presença destes receptores, com expressão anômala no córtex adrenal, 

está relacionada à hiperfunção (síndrome de Cushing, virilização ou 

hiperaldosteronismo) e à proliferação celular resultando em crescimento da 

glândula adrenal 4, 46, 147, 148. A resposta aberrante do córtex adrenal ao 

estímulo destes receptores foi descrita inicialmente em doenças com caráter 

evolutivo benigno, como a hiperplasia macronodular e adenomas. Apesar 

dos mecanismos moleculares envolvidos no desenvolvimento e evolução 
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desta doença não estarem completamente definidos, a resposta do córtex 

adrenal ao estímulo destes receptores tornou-se um aspecto etiopatogênico 

marcante na AIMAH. A literatura descreve alguns casos familiais de 

AIMAH 50-52 e mais recentemente observou-se a presença destes receptores 

em tecido adrenal de algumas destas famílias 53. 

 Outra forma de hiperplasia adrenal, a PPNAD, apresenta características 

moleculares mais definidas, como a presença de mutações no gene PRKAR1A  

e mais recentemente no gene PDE11A; há ainda alguns casos de PPNAD que 

permanecem sem definição do diagnóstico molecular 77, 78, 85. A hiperexpressão 

do receptor do glicocorticoide tem sido associada à uma resposta 

paradoxal do cortisol, com incremento da sua secreção após o teste de 

supressão com baixas doses de dexametasona 149. Recentemente, a 

hiperexpressão de GIPR foi descrita em um caso de PPNAD associada ao 

complexo de Carney 126. 

 A neoplasia endócrina múltipla é uma doença com causa molecular 

definida, pela mutação do gene supressor tumoral MEN1, embora a causa 

para o aumento adrenal associado à síndrome MEN1 não tenha sido 

elucidada 90, 94, 150. Se a expressão anômala de receptores acoplados à 

proteína G poderia estar associada ao aumento adrenal presente nesta 

síndrome é algo ainda não estudado na literatura. 

Neste estudo, comparamos a expressão do LHCGR e GIPR em um 

grupo amplo de pacientes com doenças adrenocorticais primárias, incluindo 

adultos e crianças com neoplasias adrenocorticais, pacientes com AIMAH, 

MEN1 e PPNAD. A expressão do LHCGR foi observada em todos os tecidos 
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adrenais estudados, incluindo as 8 adrenais normais, como descrito 

previamente 130. Pabon e colaboradores 130 demonstraram por hibridação in 

situ e por imunohistoquímica a presença do LHCGR na camada reticular e 

na porção mais profunda da camada fasciculada em 12 adrenais humanas 

em 4 homens e 8 mulheres. A atividade esteroidogênica deste receptor 

também foi demonstrada pela marcação combinada para este receptor e 

para a enzima de clivagem da cadeia lateral do P450 nas células adrenais. 

Os nossos resultados demonstraram que os níveis de expressão do 

LHCGR em adultos foram significantemente mais elevados nos tumores 

adrenocorticais benignos quando comparados aos tumores malignos. No 

grupo pediátrico, o nível de expressão do LHCGR foi elevado tanto nos 

tumores benignos como nos tumores malignos. A comparação do nível de 

expressão dos tumores malignos entre os dois grupos revelou nível 

significativamente mais elevado no grupo pediátrico.  

O LHCGR tem sido implicado no desenvolvimento de tumores 

adrenocorticais de algumas linhagens de camundongos e em outras 

espécies pós-gonadectomia, embora o seu envolvimento na tumorigênese 

adrenal em humanos não esteja bem definido 43, 44. Camundongos 

transgênicos para o promotor da subunidade α da inibina e antígeno T do 

vírus símio 40 desenvolvem tumores nas células da granulosa e nas células 

de Leydig aos 5-6 meses de vida com 100% de penetrância 151. Observa-se 

que estes animais quando submetidos à gonadectomia para tratamento dos 

tumores gonadais, desenvolvem tumores adrenocorticais, o que não é 

observado nos animais transgênicos intactos ou não transgênicos 
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gonadectomizados. Em modelos transgênicos knockout para a subunidade α 

da inibina constata-se de forma semelhante o aparecimento de tumores 

adrenocorticais pós-gonadectomia 152, 153. Fêmeas de camundongos 

transgênicos que expressam uma proteína quimérica bLHβ-CTP formada 

pela fusão da subunidade β do LH bovino e um fragmento da subunidade β 

do hCG humano apresentam elevação de LH, infertilidade, ovários 

policísticos e tumores ovarianos 154. Kero e colaboradores 155 demonstraram 

que a elevação crônica de LH, neste modelo animal, poderia contribuir para 

o aumento da expressão do seu receptor, embora outros fatores como a 

prolactina e/ou estradiol possam estar envolvidos neste fenômeno. Algumas 

evidências apontam que a elevação crônica de LH é um pré-requisito 

importante para o desenvolvimento tumoral nos três modelos de 

camundongos estudados: a hipofisectomia ou a supressão das 

gonadotropinas com agonistas do GnRH eliminam o efeito da gonadectomia 

em induzir aparecimento de tumores adrenocorticais. 

Algumas cepas híbridas de camundongos também apresentam uma 

suscetibilidade natural ao aparecimento de tumores adrenocorticais. 

Camundongos DBA/2J e C3H tendem a desenvolver adenomas, enquanto 

as cepas CE desenvolvem principalmente carcinomas. Embora haja 

controvérsias, nestas cepas estes tumores tendem a se desenvolver a partir 

de dois tipos celulares distintos (células A e B) que se assemelham 

histologicamente e funcionalmente às células do estroma gonadal; enquanto 

em modelos de camundongos transgênicos e em outras espécies como a 

Mustela putorius furo 156 estes tumores se desenvolvem a partir de células 
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da zona X, uma camada subcapsular do córtex adrenal que se assemelha 

funcionalmente à zona fetal do córtex adrenal humano, porém ainda sem 

função definida 156. 

 Em humanos, algumas evidências moleculares sugerem o 

aparecimento de tumores adrenocorticais, principalmente em crianças, a partir 

da zona fetal adrenal 157. A zona fetal tem como função principal a produção 

de DHEAS como substrato da conversão placentária para o estradiol, o qual é 

de fudamental importância para sustentação da gravidez 157. Existe uma 

semelhança entre o perfil de expressão gênica do córtex adrenal fetal 

normal e tumores adrenais 32. O hCG via LHCGR estimula a 

esteroidogênse adrenal e testicular do feto. Há evidencias que este 

hormônio desempenhe um papel importante no crescimento e 

diferenciação de outros tecidos fetais 158. 

Os nossos resultados apontaram um perfil diferencial de expressão 

do LHCGR entre adultos e crianças. A hiperexpressão deste receptor nos 

tumores do grupo pediátrico, nos fez questionar se as diferenças no perfil de 

expressão entre os tumores adrenais de pacientes adultos e pediátricos 

poderiam ser explicadas pelo presença de remanecentes do tecido adrenal 

fetal 32. Para esclarecer esta questão estudamos a expressão deste receptor 

em um pool comercial de adrenais fetais e de adultos. O perfil de expressão 

do LHCGR foi semelhante entre os dois grupos.  

O papel do LHCGR tem sido pouco explorado no estudo da 

tumorigênese adrenal em humanos. Barbosa e colaboradores 45 estudaram 

a expressão deste receptor em 23 tumores adrenocorticais (13 não 
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metastáticos e 10 metastáticos) em 15 adultos e 7 crianças (1 paciente 

apresentava tumor bilateral). Embora não tenha sido observada diferença 

estatística significante entre os dois grupos, os achados sugerem a 

correlação entre a baixa expressão do LHCGR e um comportamento mais 

agressivo dos tumores adrenocorticais. Corroborando esta observação, 

estes autores observaram que um dos pacientes estudados com carcinoma 

metastático e hiperexpressão deste receptor apresentou longo tempo de 

sobrevida (± 11 anos de seguimento). Em nosso grupo adulto observamos 

praticamente ausência de expressão deste receptor nos tumores malignos 

quando comparado aos benignos e esta diferença foi significante. Desta 

forma os nossos achados confirmaram que uma baixa expressão deste 

receptor estaria associada ao compotamento tumoral mais agressivo, 

diferente das descrições em outras espécies de animais 43-45, 156. 

A expressão do GIPR também foi demonstrada em todos os tecidos 

estudados. Nas adrenais normais observaram-se níveis baixos de 

expressão para este receptor. O padrão de expressão do GIPR foi 8 vezes 

mais elevado no pool de adrenal normal fetal quando comparado ao pool de 

adrenais de adultos. 

A presença do GIPR em adrenais normais ainda permanece uma 

questão controversa na literatura. Chabre e colaboradores 118 demonstraram 

por RT- PCR semi-quantitativa, expressão de GIPR em tecido cerebral e em 

adrenal de um paciente com adenoma e síndrome de Cushing dependente do 

GIP. Estes autores não encontraram expressão deste receptor no tecido 

adrenal atrófico adjante ao adenoma do paciente estudado, em adrenais 
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hiperplásicas de pacientes com Cushing ACTH dependente e em córtex 

adrenal normal. N’Diaye e colabordaores 122 obeservaram por hibridação in situ 

expressão de GIPR em tecido adrenal normal fetal e adulto, a qual não tinha 

sido detectada por RT- PCR. Entretanto, em experimentos de dispersão celular, 

não se observou aumento da produção do cortisol após estímulo destas células 

com GIP, as quais responderam ao estímulo com ACTH 122. Os nossos 

achados de expressão do GIPR por PCR em tempo real confirmaram a 

presença deste receptor em tecido adrenal normal adulto e fetal. 

Contrariamente ao LHCGR, a expressão do GIPR foi elevada nos 

tumores malignos do grupo adulto e pediátrico. A expressão do GIPR em 

carcinomas adrenais humanos tem sido pouco avaliada na literatura. 

Groussin e colaboradores 124 utilizando RT-PCR semiquantitativo não 

evideciaram aumento da expressão deste receptor após a análise de 14 

carcinomas adrenais de pacientes na faixa etária adulta. Contrariando estes 

achados, a hiperexpressão do GIPR foi observada nos nossos casos de 

carcinomas do córtex adrenal em pacientes adultos e pediátricos. 

Questionamos se essa diferença poderia ser atribuída à sensibilidade 

metodológica utilizada no estudo. A imunohistoquímica do GIPR confirmou a 

hiperexpressão do mesmo em todos os casos de carcinomas do grupo 

pediátrico e em 7 dos 10 tumores malignos no grupo adulto. Entretanto, não 

observamos uma corelação entre os níveis de RNAm do GIPR com a 

expressão de sua proteína no grupo de tumores estudados.  

Mazzuco e colaboradores 148 transfectaram o gene do receptor do GIP 

e posteriormente o gene do receptor do LHCG em células adrenocorticais 
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bovinas (BAC) 147. Estas células (BAC) foram então transplantadas na 

cápsula renal de camundongos imunodeficientes adrenalectomizados. 

Somente as células que expressavam estes receptores formaram um tecido 

com alta taxa de proliferação celular, com característica histológica e 

imunohistoquímica compatível com tecido adrenocortical. A expressão destes 

receptores nestes tecidos resultou no aumento da produção de cortisol e 

diminuição do ACTH plasmático nos camundongos transplantados. Os 

camundongos apresentaram alterações semelhantes às encontradas em 

pacientes com síndrome de Cushing. Nenhum sinal de invasão celular foi 

observado nos tumores coletados 50 dias pós transplante 147, 148 . 

Tanto o GIP quanto o GLP-1 (glucagon-like peptide-1) são incretinas 

que além de induzirem secreção de insulina pelas células β-pancreáticas em 

resposta ao aumento da glicose, têm sido implicados como reguladores da 

replicação das células beta e um efeito anti- apoptótico sobre as mesmas foi 

recentemente descrito 159, 160. Análogos do GLP-1 têm sido utilizados no 

tratamento de Diabetes tipo 2 uma vez que este hormônio tem ação tanto na 

biossíntese de insulina, como ações estimulatórias na expressão do gene da 

insulina e na neogênese e na replicação de células β-pancreáticas in vivo e 

in vitro 161. O GIP também é descrito como um fator de crescimento de uma 

linhagem celular de insulinoma, células INS-1 159. Alguns experimentos 

demonstram que a ação proliferativa do GIPR pode ser desempenhada não 

só pela ativação do AMPc como segundo mensageiro, mas por uma 

estimulação direta na síntese de DNA 118. Adicionalmente, observa-se 

hiperplasia de células β-pancreáticas após estímulo com GIP 162.  
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O aumento da expressão do GIPR observado nos carcinomas do 

córtex adrenal, estudados neste trabalho, pode estar correlacionado a alta 

taxa de proliferação dos mesmos. Em um trabalho desenvolvido por Huang 

e colaboradores 163 a expressão aumentada de GIPR foi descrita em um 

grupo de genes associados à recorrência de carcinoma de mama.  

 Em resumo, um nível alto de expressão do GIPR foi demonstrado nos 

tumores malignos. Contrariamente, um nível baixo de expressão do LHCGR 

foi observado nos tumores malignos do grupo adulto. Estes achados 

sugerem que o perfil de expressão do GIPR e do LHCGR possa contribuir 

no diagnóstico diferencial inicial dos tumores adrenocorticais. Além disso um 

padrão diferente de expressão desses dois receptores acoplados à proteína 

G nos tumores de pacientes adultos e pediátricos reitera as diferenças de 

comportamento clínico e molecular dos tumores adrenocorticais nestes dois 

grupos de pacientes. 

No que se refere aos pacientes com hiperplasia, identificou-se 2 

casos de AIMAH familial com incremento do cortisol ao estímulo da 

metoclopramida, compatível com a presença de expressão anômala para o 

receptor da serotonina. O receptor 5-HT4 é um receptor eutópico, que 

desempenha um papel na secreção de aldosterona em humanos, mas não 

do cortisol em indivíduos normais 4. A hiperexpressão deste receptor é 

descrita principalmente em associação a outros receptores, como LHCGR, 

V1-vasopressina e receptores β-adrenérgicos  embora também seja 

associada de forma isolada ao hipercortisolismo de alguns casos de 

AIMAH 65, 67, 68, 164. Nos nossos casos, a expressão deste receptor não foi 
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estudada, embora diante de uma resposta positiva aos testes de screening, 

consideremos que a sua presença esteja associada à expressão de ambos 

receptores estudados neste trabalho. 

No processo de triagem e caracterização molecular dos pacientes 

com neoplasia endócrina múltipla (MEN1 ou complexo de Carney) foram 

encontradas três mutações no gene MEN1, duas já descritas na literatura 

(893 + 1G>A, W183X) 165, 166, e duas mutações novas, A68fsX118 no gene 

MEN1 e a Y21X no PRKAR1A.  

 O estudo da perda de heterozigose do DNA tumoral das adrenais dos 

4 pacientes com MEN1 e do paciente com PPNAD demonstrou presença 

dos 2 alelos no DNA destes tecidos, o que reforça os achados da literatura  

onde também não foi descrito a perda de heterozigose 82, 97. 

 O nível de expressão do LHCGR e do GIPR foi semelhante nas três 

formas de hiperplasias estudadas. Ainda não há descrição na literatura de 

uma causa que justifique o aumento adrenal associado à neoplasia 

endócrina múltipla tipo1. A associação entre o aumento da adrenal nesta 

síndrome e a presença de tumores pancreáticos tem sido descrita, 

sugerindo que fatores hormonais pancreáticos possam estar envolvidos na 

doença adrenal associada à MEN1 90. Neste contexto a expressão do 

GIPR foi estudada nestes pacientes e em 2 deles o nível de expressão foi 

mais elevado que o valor médio de expressão nas adrenais normais. 

Apesar desta diferença não apresentar significância estatística, 

acreditamos que um número maior de pacientes com MEN1 possa definir a 

importância deste achado. 
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 Recentemente a expressão aberrante dos receptores do LHCG e do 

GIP foi associada ao desenvolvimento de adenomas produtores de 

aldosterona 46, 167. A expressão do LHCGR foi mais elevada em 9 dos 18 

aldosteronomas estudados quando comparados a 20 adrenais normais 46. 

Os autores também demonstraram em uma linhagem de células de 

carcinoma adrenal (células NCI H295R) transfectadas com o LHCGR que o 

LH pode aumentar a transcrição da aldosterona sintetase, o que sugere que 

in vivo o LH poderia levar ao aumento da produção de aldosterona no córtex 

adrenal. Um dos nossos casos estudados de MEN1 apresentava 

hiperaldosteronismo, mas a expressão tanto do LHCGR quanto do GIPR não 

foi diferente dos outros casos de MEN1 incluídos neste trabalho. 

 

 



 

 

7. CONCLUSÕES 
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1. O gene MEN1 não desempenha papel importante no acometimento 

adrenal dos pacientes com neoplasia endócrina múltipla tipo1. A 

presença de LOH e mutação em heterozigose composta deste gene 

foram afastadas como mecanismos responsáveis pelo aumento adrenal 

nos pacientes com esta síndrome. 

 

2. Perda de heterozigose do gene PRKAR1A foi afastada como causa de 

PPNAD no paciente com complexo de Carney. 

 

3. A expressão do LHCGR foi significativamente menor nos carcinomas do 

grupo adulto e hiperexpressão de GIPR está associada a malignidade 

dos tumores adrenocorticais no grupo adulto e pediátrico. Desta forma, o 

perfil de expressão destes receptores pode contribuir no diagnóstico 

inicial diferencial dos tumores adrenocorticais. 

 

5. Um padrão diferente de expressão desses dois receptores nos tumores, 

examinados em população adulta e pediátrica, reitera as diferenças de 

comportamento clínico e molecular dos tumores adrenocorticais nestes 

dois grupos de pacientes. 
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6. Os nossos achados de expressão do GIPR por PCR em tempo real 

confirmaram a presença deste receptor em tecido adrenal normal 

adulto e fetal. 

 

7. Não houve diferença do nível de expressão do LHCGR e do GIPR nas 

diferentes formas de hiperplasia adrenal. 

 



 

 

8. ANEXOS 
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TABELA 1. Critérios de Weiss 

1 Grau nuclear III ou IV baseado no critério de Fuhrman. 

2 > 5 mitoses/50HPF (objetiva 40x) analisando 10 campos ao acaso em uma 

área de maior número de mitoses em 5 lâminas com maior número de 

mitoses.  

3 Presença de figuras de mitose atípicas (distribuição anormal de 

cromossomos ou número excessivo de fuso mitótico). 

4 Células claras ou vacuoladas em 25% ou menos da área tumoral. 

5 Arquitetura difusa (mais do que 1/3 do tumor formando camadas de células 

sem padrão). Arquitetura trabecular, em cordão, coluna ou alveolar não é 

considerada difusa. 

6 Necrose microscópica. 

7 Invasão venosa (veias devem ter musculatura lisa na parede; células 

tumorais formam projeções polipóides, em grupos ou camadas, na luz do 

vaso ou trombos tumorais polipóides cobertos por camada endotelial). 

8 Invasão sinusoidal (sinusóide é um vaso endotelial alinhado na glândula 

adrenal com pouco tecido de sustentação; considere somente sinusóides 

dentro do tumor). 

9 Invasão capsular (redes ou cordões de tumor se estendendo para dentro 

ou através da cápsula com uma reação estromal), completa ou incompleta. 

O critério de Weiss 16 é utilizado da seguinte forma: 1 para o critério presente e 0 para o 
critério ausente. Escore de 4 ou mais sugere malignidade para pacientes adultos.  
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TABELA 2. Estadiamento dos tumores adrenocorticais 

 
ESTÁDIO 
 

 
T, N, M 

 
DESCRIÇÃO 

 
I 

 
T1,N0,MO 

 
Tumor < 5cm, restrito à glândula adrenal 
 

 
II 

 
T2,N0,M0 

 
Tumor > 5cm, restrito à glândula adrenal 
 

 
III 

 
T1 ou T2, N1,MO 

 

ou 
 

T3,NO,MO 
 

 
Tumor restrito à glândula adrenal com 
envolvimento de linfonodos locais. 
ou 
tumor se estendendo à partir da glândula 
adrenal, mas não invadindo órgãos adjacentes. 
 

 
IV 

 
T3 OU T4,N1,M0 

 
 
 

ou qualquer T,M1 

 
Tumor se estendendo à partir da glândula 
adrenal, invadindo órgãos adjacentes e 
envolvendo linfonodos locais.  
 
ou qualquer tumor com metástase. 
 

T, Tumor; N, linfonodo; M, metástases; 0, negativo. (Sullivan e colaboradores, 1978; 
adaptado de Macfarlane, 1958) 140, 141. 
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TABELA 3. Dados clínicos, histopatológicos, de expressão para o GIPR e LHCGR e de imunohistoquímica para o GIPR em 

25 crianças com tumores adrenocorticais  

Paciente Idade Sexo Clínica Tumor Weiss MacFarlane Seguimento Diagnóstico Expressão Expressão     IMH 

(N) (Anos)   Peso (g)  Estádio (Anos) Histológico LHCGR GIPR GIPR 

1 1,3 M V 30 IV I 11,0 Adenoma 1,8 4,1 - 

2 2,3 F V 5 V I 2,4 Adenoma 2,8 4,6 ++ 

3 0,9 F V/C 60 III II 1,4 Adenoma 6,7 12,1 ++ 

4 2,2 M V 90 IV II 10,3 Adenoma 4,6 5,4 - 

5 2,1 F V 5 II I 8,0 Adenoma 1,4 1,1 +++ 

6 2,1 M V 135 V II 6,9 Adenoma 2,4 53,7 +++ 

7 1,3 M V/C 40 I I 7,2 Adenoma 0,3 6,8 +++ 

8 2,5 F V 55 VII II 4,5 Adenoma 7,9 6,1 +++ 

9 1,7 F V ND III II 10,0 Adenoma 4,2 11,8 - 

10 9 M C 20 II I 4,9 Adenoma 0,5 0,8 +++ 

11 6 F V/C 45 II I 7,0 Adenoma 8,7 6,4 - 

12 2,8 F V 30 II I 11,0 Adenoma 47,7 1,3 - 

13 2,2 F V/C 55 II II 3,0 Adenoma 0,5 0,8 +++ 

14 2,5 F V 10 I I 2,0 Adenoma 19,1 2,1 ++ 

15 2,1 F V 20 I I 1,5 Adenoma 43,5 0,8 - 

Continua... 
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TABELA 3 (continuação).  Dados clínicos, histopatológicos, de expressão para o GIPR e LHCGR e de imunohistoquímica 

para o GIPR em 25 crianças com tumores adrenocorticais  

16 1,6 F V ND ND I 5,0 Adenoma 33,5 8,2 - 

17 18 F C 20 III I 6,5 Adenoma 1,1 0,3 ++ 

18 2,6 M V 70 VII IV 1,4 Carcinoma 4,3 0,9 +++ 

19 0,9 F V 135 VII IV 2,0 Carcinoma 13,1 6,8 ++ 

20 2 F V/C 55 VII IV 2,4 Carcinoma 2,3 58,1 +++ 

21 2,6 M V 3 VII IV 9,6 Carcinoma 15,6 130,8 +++ 

22 15 F V/C 1230 VII IV 2,9 Carcinoma 8,5 11,5 +++ 

23 17 M f/C 165 VII III 1,7 Carcinoma 0,007 1,3 +++ 

24 18 F V/C 1000 VII IV 1,8 Carcinoma 28,6 131,3 +++ 

25 17 F V 825 IV III 3,2 Carcinoma 0,06 24,5 +++ 

Adrenal Normal         2,5 0,7 - 

Testículo Normal         45,3   

Pâncreas Normal          74,4 ++++ 
C, síndrome de Cushing; f, feminização; F, feminino; IMH, imunohistoquímica; M, masculino; N, número; ND, não disponível; V, virilização;  
  -      Ausência de marcação para o  GIPR; 
 ++    Marcação para o GIPR menor que 50% das células adrenais tumorais; 
 +++  Marcação para o GIPR maior que 50% das células adrenais tumorais; 
++++ Marcação para o GIPR em 100% das células pancreáticas. 
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TABELA 4. Dados clínicos, histopatológicos, níveis de expressão do GIPR e do LHCGR e imunohistoquímica para o GIPR 
em 30 pacientes adultos com tumores adrenocorticais 

Paciente Idade Sexo Clínica Tumor Weiss MacFarlane Seguimento Diagnostico Expressão Expressão IMH 

(N) (Anos)   Peso (g)  Estádio (Anos) Histológico LHCGR GIPR GIPR 

26 37 F C 20 II I 1,5 Adenoma 2,4 1,4 - 

27 27 F C 5 II II 8,1 Adenoma 2,3 0,5 - 

28 46 F NF 30 I I 2,3 Adenoma 0,1 1,6 ++ 

29 35 F V/C 40 III I 4,0 Adenoma 30 3,3 +++ 

30 29 F C 20 I I 9,8 Adenoma 2,1 4,0 - 

31 38 F C 45 I I 11,6 Adenoma 7,8 2,4 +++ 

32 26 F C 30 I I 4,3 Adenoma 4,5 1,7 - 

33 50 F V 35 III I 5,5 Adenoma 0,3 1,4 - 

34 37 F C 15 I I 4,7 Adenoma 3,5 0,1 - 

35 47 F C 5 I I 6,3 Adenoma 0,6 0,4 - 

36 49 M NF 10 I I 2,5 Adenoma 1,3 1,1 ++ 

37 40 F NF 10 I I 10,5 Adenoma 0,7 1,3 - 

38 64 F C 15 I I 2,0 Adenoma 0,3 0,2 +++ 

39 39 F C 10 I I 8,2 Adenoma 7,0 1,2 +++ 

40 27 F C 20 I I ND Adenoma 1,6 0,6 - 

41 37 F C 25 I I 9,4 Adenoma 18 4,7 ++ 

42 45 F NF 20 ND I  Adenoma 2,6 1,3 - 

Continua... 
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TABELA 4 (continuação).  Dados clínicos, histopatológicos, níveis de expressão do GIPR e do LHCGR e imunohistoquímica 

para o GIPR em 30 pacientes adultos com tumores adrenocorticais 

43 28 F V 150 II II 3,0 Adenoma 0,3 61,5 +++ 

44 24 F C 15 II I 8,7 Adenoma 0,6 0,3 +++ 

45 41 F C ND I I 13 Adenoma 11,1 0,7 - 

46 66 F NF 55 IV II 1,6 Carcinoma 0,3 21,3 - 

47 29 M C 665 VIII IV 1,4 Carcinoma 0,3 4,1 ++ 

48 33 M NF ND V III 2,3 Carcinoma 0,004 5,4 - 

49 30 M NF 330 IV IV 2,0 Carcinoma 0,4 19,5 +++ 

50 45 F V/C 280 VII III 6,5 Carcinoma 0,004 2,1 +++ 

51 49 F V/C 930 IV III 7,0 Carcinoma 0,06 1,7 ++ 

52 23 F V/C 555 VI IV 2,4 Carcinoma 0,06 20,5 +++ 

53 29 F V/C 550 IV IV 3,5 Carcinoma 0,13 2,6 +++ 

54 22 F V 374 VII IV 1,8 Carcinoma 0,01 7,3 - 

55 44 F V 810 VIII III 1,7 Carcinoma 0,01 1,1 +++ 

Adrenal Normal         2,5 0,7 - 

Testículo Normal         45,3   

Pâncreas Normal          74,4 ++++ 
C, síndrome de Cushing; F, feminino; IMH, imunohistoquímica; M, masculino; N, número; ND, não disponível; NF, não funcionante; V, virilização;  
  -      Ausência de marcação para o  GIPR; 
 ++    Marcação para o GIPR menor que 50% das células adrenais tumorais; 
 +++  Marcação para o GIPR maior que 50% das células adrenais tumorais; 
++++ Marcação para o GIPR em 100%  das células pancreáticas. 
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TABELA 5. Dados clínicos e moleculares dos pacientes com hiperplasia adrenocortical primária 

Pacientes Idade Sexo Fenótipo Alterações genéticas Diagnóstico Expressão  Expressão  

N (Anos)         LHCGR GIPR 

56 53 F Hiperparatireoidismo S145S / D419D MEN1 0,5 0,3 

   Adenoma hipofisário (MEN1)    

   Hiperaldosteronismo     

        

57 37 F Hiperparatireoidismo     

   Macroprolactinoma 893 + 1G>A (MEN1) MEN1 1,0 4,8 

   Doença de Cushing +     

   nódulos adrenais     

        

58 37 F Hiperparatireoidismo     

   Tumor pancreático  W 183 X (MEN1) MEN1 0,9 2,5 

   Hiperplasia adrenal     

        

59 59 M Hiperparatireoidismo A68fsX118 (MEN1)  0,2 1,2 

   Nodulos adrenais     

   Tumor pancreático     

Continua... 
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TABELA 5 (continuação). Dados clínicos e moleculares dos pacientes com hiperplasia adrenocortical primária 

60 34 F Sindrome de Cushing R201S (GNAS1) AIMAH 0,9 138,5 

61 53 F Sindrome de Cushing  - AIMAH 1,3 13,1 

62 26 F Sindrome de Cushing * AIMAH 3,0 1,6 

63 69 F Sindrome de Cushing  - AIMAH 1,3 0,8 

64 51 F Sindrome de Cushing  - AIMAH 0,8 0,6 

65 45 F Sindrome de Cushing  - AIMAH 2,1 3,0 

66 44 M Sindrome de Cushing  - AIMAH 0,05 0,2 

67 18 M Sindrome de Cushing Y21X(PRKAR1A) PPNAD 0,9 0,2 

Adrenal      2,5 0,7 

Normal        

Testículo      45,3  

Normal        

Pâncreas        74,4 

Normal               

 
F, feminino; M, masculino; N, número; * mutação do GNAS1 ausente. 
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TABELA 6. Seqüência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados no 

estudo do gene MEN1 

Exons 
Oligonucleotídeos 

Iniciadores 
Seqüência 

Fragmentos 
(pb) 

Temperatura 

 Intrônicos  5' → 3'  Hibridação ºC
2 HF TTA GCG GAC CCT GGG AGG AG 226 58 
 HR TCC ACG AAG CCC AGC ACC AAG   
 AF TTG CCT TGC AGG CCG CCG CC 202 58 
 AR TGG TAG GGA TGA CGC GGT TG   
 BF GGC TTC GTG GAG CAT TTT CT 201 58 
 BR CTC GAG GAT AGA GGG ACA GG   
 JF CTG GCG GCC TCA CCT ACT TTC 151 58 
 JR GGA GAC CTT CTT CAC CAG CTC AC   
 CF TTC ACC GCC CAG ATC CGA GG 195 60 
 CR TAA GAT TCC CAC CTA CTG GG   

3 3F GAGTGGGAGGGCGTGTGG 338 61 
 3R CAGTATGAAGGGGACAAGG   

4 4F ACAGGGTGGGCCATCATGAGACAT 226 58 
 4R AGCAAGTCAAGTCTGGCCTAGCC   

 5-6 5-6F ACCCGTTCTCCTCCCTGTTC 348 55 
 5-6R AAAGTTCTCTTCTCATCTGCCC   

7 7F GGACTCCCTGGGATCTTCCTGTG 322 60 
 7R GGACGAGGGTGGTTGGAAACTG   

8 8F TGGTGAGACCCCTTCAGACCCTAC 278 60 
 8R CCATCCCTAATCCCGTACATGC   

9 9F GGGGTGAGTAAGAGACTGATC 277 55 
 9R GTCTGACAAGCCCGTGGCTGC   

10 10F CCATCCCCTTCGGTGCCGAT 672 58 
 10R GGCTCAGAGTTGGGGGGACTAA   
 Exônicos    

2 e 3 cAF ATGGGGCTGAAGGCCGCCCAGAAGA 511 67 
 cAR CAGGCCCCAACCACAGCAAAGGCCAC   

3-5 cBF GCACCAAATTGGACAGCTCC 379 58 
 cBR CTTTCCAGATGTCCCAGGTCA   

5-9 cCF AGCTGCTCTGGCTGCTCTAT 568 59 
 cCR CTGTCCCTCAAAACGGCCTA   

9 e10 cDF TGGGCCACCTTTCTTGTGCAGTC 671 62 
 cDR ACTGTACTCGGGACCGGGAACCT   

 
F, Foward (sense); R, Reverse (anti-sense). 
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TABELA 7. Seqüência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados no 

estudo do gene   PRKAR1A 

 
Exons Oligonucleotídeos Seqüência Fragmentos Temperatura 

 Iniciadores  5' → 3' (pb) Hibridação ºC
5’(CA)n F CATGGCCACACAGCTAACAT 167 62 

 R CCCCCACTGTACTGAACACC   
Exon 1A 1AF AGTCGCCCACCTGTCATCT 284 58 

 1AR CACTTCTCCTTTCCGCAGTC   
Exon 1B 1BF CATTGACGTCAGTAGCCGAA 254 58 

 1BR ATCTTGGATCGGTCCAGCTC   
Exon 2 2F CCTAGTCCCCACTTCCCTGT 364 54 

 2R ATCACCTCATCATCTCCCCA   
Exon 3 3F CATGCCGAAGGATCTCATTT 327 54 

 3R ATGGATGAAGTTCCACCCTG   
Exon 4A 4AF CAGGTTGCAAACGTGAAATG 397 57 

 4AR CTGCGATAAAGGAGACCGAA   
Exon 4B 4BF AGCCAAAGCCATTGAAAAGA 362 57 

 4BR GCCTCCTCTCCCGTAACAAT   
Exon 5 5F TTGCTTGATTTTCTTTCCCC 270 53 

 5R ATTCTTATTGCTCGGAAGCG   
Exon 6 6F TCATTTAACTCGTCAGAAATCACC 370 53 

 6R TTCTAAATCACACTCTCAAACACCA   
Exon 7 7F GGCATAATATTGGCGGAAAA 363 55 

 7R AAGGCTTTTCCCAAGTCCAT   
Exon 8 8F AGAATGTTGAATGGGCATGG 331 55 

 8R TTAGCCCACTCTTTCCCTCTT   
Exon 9 9F CACCCTGGGTTTGAGAGTGT 272 57 

 9R TTCCCTCTCAGAGCCAAAAA   
Exon 10 10F CCCATCTTTGCTTTCTCCAG 314 57 

 10R AACAGACAGGAAGCTGCGAT   
 
F, Foward (sense); R, Reverse (anti-sense). 
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TABELA 8. Localização dos microssatélites e seqüência dos 

oligonucleotídeos iniciadores utilizados na amplificação do DNA 

genômico dos pacientes com MEN1 

Marcadores Locus Oligonu-
cleotídeos 

Iniciadores

Seqüência 

5' → 3’ 

Fragmentos 
(pb) 

Temperatura 

Hibridação ºC 

D11S4191 11q12.1 F TTTTGGTTGGAATGTAGTTGTTTAT 89-119 55 

  R GCAAGATGGCCAATTAGAAG   

PYGM 11q13.1 F CTAGCAGAGTCCACCTACTG 156-190 58 

  R GCTGTCAGGTAGCAACTGAC   

D11S987 11q12-q13.5 F TACGGCACGCAGATGTTAAA 94-134 55 

  R CCACGAGTGTTTAGCTGCTG   

D11S527 11q13.5 F GCCCCTCTACTTGTCTGGAG 142-166 58 

  R ATGCGGCTCCAAGACAAGTTC   

D11S937 11q14.1 F CTAATAAACAAATCCCTCTACCTCC 144-180 55 

  R TAGTCAGTCAGGGACCCAAGT   

 
F, Foward (sense); R, Reverse (anti-sense). 
 
 

 

 

 



Anexos 

 

93

TABELA 9. Distribuição dos alelos dos microsatélites utilizados no estudo 

de LOH nos pacientes com MEN1 

Pacientes Tecidos D11S4191 PYGM D11S987 D11S527 D11S937 

N             

 Sangue 91/95 169/171 120/132 145/161 148/166 

56 Adrenal 91/95 169/171 120/132 145/161 148/166 

 Tu hipofisário  - 169/171  - 145/161 148/166 

       

57 Sangue 95/107 175/183 116/116 143/145 156/160 

 Adrenal D 95/107 175/183 116/116 143/145 156/160 

 Adrenal E 95/107 175/183 116/116 143/145 156/160 

 Tu pancreático 95 183 116/116 143 156 

       

58 Sangue 97/119 167/173 120/122 147/157 160/160 

 Adrenal  - 167/173 120/122  - 160/160 

 Tu pancreático 97 167 120 147 160/160 

       

59 Sangue 89/91 169/171 120/120 142/159 152/160 

  Adrenal 89/91 169/171 120/120 142/159 152/160 

 
N, número; Tu, tumor; -, (resultado não disponível). 
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TABELA 10. Distribuição dos alelos do marcador intragênico utilizado no 

estudo de LOH no paciente com PPNAD 

 

Paciente Tecidos Marcador
N 5'(CA)n
67 Sangue 143/145

Adrenal 143/145  
                                           N, número. 
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