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RESUMO 
 
Dias EO. Expressão do fator de crescimento similar à insulina 1 e 2 (IGF1 e 
IGF2) e receptor de IGF1 (IGF1R) no Carcinoma Papilífero  da Tireoide 
(CPT) [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2014. 
 
INTRODUÇÃO: Acredita-se que os fatores de crescimento insulina símile 1 
(IGF1)  e IGF2 tenham um papel chave na progressão de tumores, 
resistência à apoptose e terapias. A resistência à insulina tem sido 
associada ao aumento do volume tireoidiano e aumento do risco de 
desenvolver nódulos e câncer de tireoide; no entanto, há poucos estudos 
que avaliaram o papel dos IGFs e seus receptores no carcinoma papilífero 
de tireoide (CPT) e, até o momento, nenhum estudo foi conclusivo sobre a 
relação entre a via insulina/IGF e o comportamento do CPT. OBJETIVOS: 1) 
Estudar a expressão do IGF1, IGF2 e o IGF1R no CPT, incluindo o 
microcarcinoma papilífero; 2) Correlacionar essa expressão com as 
características clínicas, variante histopatológica, estadiamento e 
estratificação de risco. MÉTODOS: Foram selecionados, retrospectivamente, 
110 pacientes operados por CPT e atendidos no Ambulatório do Serviço de 
Endocrinologia do Hospital das Clínicas da FMUSP e separados em dois 
grupos: 62  microcarcinomas papilíferos (MCP) e 48 CPT> 1,0 cm. A 
presença e expressão do IGF1, IGF2 e IGF1R  foi avaliada, através de 
exame imunohistoquímico, em 110  tecidos tumorais e 98 tecidos não 
tumorais (controle). Os casos positivos foram classificados, de acordo com a 
quantidade de células coradas, em: + (menos de 10% das células); ++  (em 
10-50% das células) e +++ (mais de 50% das células). O grau da expressão 
foi classificada em leve, moderada e forte. A presença e intensidade desses 
marcadores foram correlacionados com as características clínicas, variante 
histopatológico, TNM e estratificação de risco. RESULTADOS: O IGF1 e o 
IGF1R estiveram presentes em 100% e 99% dos CPTs e mostraram-se 
significativamente hiperexpressos, tanto nos MCPs quanto nos CPTs>1,0 
cm, quando comparados ao tecido adjacente não tumoral (p<0,001).  O IGF2 
esteve expresso em 46,7% dos CPTs e mostrou fraca expressão em apenas 
um tecido não tumoral (p<0,001). O IGF1 apresentou expressão 
significativamente maior nos microcarcinomas nos estágios III e IVA quando 
comparados aos estágios I e II (p=0,022). Não houve diferença significativa 
na quantidade e intensidade de expressão do IGF1 e IGF1R nos MCT 
quando comparados aos CPTs >1,0 cm. O IGF2 apresentou expressão 
significativamente maior nos MCTs e, nesse grupo, apresentou maior 
expressão  nos tumores multicêntricos (p=0,017) e nos estágios III e IVA, 
quando comparados aos estagios I e II (p=0,041). CONCLUSÕES: No 
presente estudo, observamos que o IGF1 e IGF2 foram significativamente 
mais expressos nos microcarcinomas em estágios mais avançados. O IGF2 
apresentou maior expressão nos microcarcinomas papilíferos e esta 
expressão foi significativamente maior nos tumores multicêntricos.  
Descritores: Carcinoma papilífero de tireoide, IGF1, IGF2, IGF1R, 
imunohistoquímica. 



Summary 

 

SUMMARY 
 

 
Dias EO. Expression of Insulin-like growth factor 1 and 2 (IGF-1 and IGF-2 ), 
and    IGF-1R in Papillary Thyroid Carcinoma [thesis]. São Paulo: University 
of São Paulo Medical School; 2014. 
 
INTRODUCTION: Insulin-like growth factor-1 and 2 (IGF-1 and IGF-2) are 
believed to play a key role in the progression of tumors, resistance to 
apoptosis and therapies.  The insulin resistence has been associated with 
increased thyroid volume and increased risk in developing thyroid nodules 
and thyroid cancer. However, few studies have evaluated  the role of IGFs 
and their receptors on papillary thyroid carcinomas (PTC), and there is no 
conclusive studies about the relationship between IGF axis and PTC 
behavior. OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the 
expression of IGF-1, IGF-2, and IGF-1R in PTC, including papillary 
microcarcinoma (PTMC), and correlate the expression data with clinical, 
histologic variants, TNM staging, and risk of recurrence. METHODS: We 
retrospectively selected 110 paraffin-embedded tumoral tissues from patients 
with PTC who underwent thyroidectomy at Hospital das Clínicas of FMUSP. 
These patients were divided into  two groups: 62 microcarcinomas  (PTMC) 
and 48 PTC > 1.0 cm. The presence and intensity of expression of IGF-1, 
IGF-2, and IGF-1R were evaluated through immunohistochemical staining in 
110 tumoral tissues, and in 98 non-tumoral tissues (control group). Positive 
cases were classified according to the numbers of staining cells in: +  less 
than 10% of staining cells; ++ in 10-50% of the staining cells, and +++  in 
more than 50% of staining cells. The degree of expression was classified as 
mild, moderate and strong. The presence and degree of IGF1, IGF2, and 
IGF1R staining were correlated with clinical features, histologic type, TNM 
staging, and risk stratification. RESULTS: IGF-1 and IGF-1R were expressed 
in 100% and 99% of PTC, and were significantly overexpressed in both 
PTMC and PTC>1.0 cm, in comparison with non-tumoral tissues (control 
group) (p<0.001). IGF-2 was expressed in 46.7% of PTC and had mild 
positivity expression in only one non-tumoral tissue (p<0.001). IGF1 was 
significantly overexpressed in PTMC on stage III and IVa and was less 
expressed in stage I and II. There was no significant difference on IGF1 and 
IGF1R expression between PTMC and PTC>1.0 cm. IGF-2 presented 
greater expression in multicentric PTMC (p=0.017), specially in stage III and 
IVa.  CONCLUSIONS: In our study,  both IGF-1 and IGF2 were significantly 
overexpressed in PTMC group in advanced stages. IGF-2 was also 
significantly overexpressed in PTMC multicentric tumors.   
 
Keywords: Thyroid Papillary Carcinoma, IGF1, IGF2, IGF1R, 
Immunohistochemical. 
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1. INTRODUÇÃO 

O carcinoma de tireoide é o câncer do sistema endócrino mais comum 

sendo que, dos subtipos histológicos de carcinoma diferenciado da tireoide 

(CDT), o carcinoma papilífero (CPT) é o tipo histológico mais 

frequentemente diagnosticado, representando em torno de 90% dos casos. 

(Ardito et al., 2013) 

Nas duas últimas décadas, dados americanos têm demonstrado 

aumento de sua incidência, particularmente nos países mais desenvolvidos 

(Davies & Welch 2014) (Figura 1). No Brasil, a incidência deste carcinoma 

em mulheres é de 5,27 casos/100.000 e, em homens, é de 1,16/100.000 em 

regiões desenvolvidas (Brito et al., 2011). Fatores ambientais incluindo 

radiação, hábitos nutricionais e alterações hormonais têm sido relatados 

como possíveis causas (Pellegreti et al., 2013). De acordo com as 

características histopatológicas, os CPTs são subdivididos em: variante 

clássica (45-90%), folicular (4,9-31,6%), células altas (4-10%), esclerosante 

difusa (1,8%), de células de Hürthle (1-11%) e colunares (0,1-0,2%) (Jemal 

et al., 2008).  



Introdução 

 

3 

 

Figura 1: Incidência e mortalidade do carcinoma diferenciado de tireoide 
(1973-2009) nos Estados Unidos. (Davies & Welch. Jama, 140(4):317-22, 
2014- modificado).  

 

Em relação ao tamanho dos nódulos, os microcarcinomas papilíferos 

(MCPT) são, em sua maioria, da variante clássica, não encapsulados, 

geralmente localizados em região subcapsular e apresentam infiltração no 

parênquima tireoidiano (Ardito et al., 2013). Os MCPTs são frequentemente 

identificados incidentalmente, apresentam um curso indolente, prognóstico 

favorável a longo prazo e uma expectativa de vida similar à população 

normal (Ardito et al., 2013). Porém, tem sido constado um aumento no 

número de casos de comportamento mais agressivo, isto é, que 

desenvolvem recidivas locorregionais e metástases à distância, não somente 

no inicio do diagnóstico mas também durante o acompanhamento, após 

tireoidectomia (Ardito et al., 2013). É desejável que tenhamos marcadores 

que possam prever quais carcinomas considerados de baixo risco e muito 

baixo risco apresentam um pontencial mais agressivo, o que poderia nos 

orientar um tratamento e planejamento cirúrgico mais adequado.   
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1.1 O sistema IGF/ Insulina 

Evidências sugerem uma importante participação do sistema IGF 

(fator de crescimento semelhante à insulina) e insulina no crescimento e 

comportamento clínico de vários tipos de tumores do sistema endócrino, 

como os de tireoide, ovário e adrenal (Malaguarnera et al., 2012) e não 

endócrino como o carcinoma de mama, cólon e próstata (LeRoith & Roberts, 

2003). Acredita-se que a ativação do sistema IGF seja um fator chave na 

progressão dos tumores, resistência à apoptose e ao êxito terapêutico 

(Malaguarnera et al., 2012). 

O sistema IGF inclui quatro receptores (o receptor de insulina, 

receptor de IGF1, receptor manose-6-fosfato/IGF2 e o receptor híbrido de 

insulina e IGF1 (INSR/IGF1), quatro ligantes (IGF1, IGF2, pró-insulina e 

insulina), seis proteínas ligadoras de IGF (IGFBP1 a 6) e as proteínas 

intracelulares sinalizadoras associadas ao IGF1R, que incluem os membros 

da família do IRS (insulin-receptor substrate), AKT1 (v-akt murine thymoma 

viral oncogene homolog 1), MTOR [mechanistic target of rapamycin 

(serine/threonine kinase)] e a RPS6KB1 (ribosomal protein S6 kinase 70 

KDa polypeptide 1) (Seccareccia & Pnina, 2012) 

 

IGF1 

O IGF1 é produzido, em sua grande maioria, no fígado, sob o 

estímulo do hormônio de crescimento (GH) e também em outros tecidos, 

dentre eles, o tecido tireoidiano (Van der Laan et al., 1995). Este hormônio 

presente na circulação e no fluido extracelular encontra-se ligado a uma 
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família de proteínas transportadoras de alta afinidade, as IGFBPs (IGF-

binding proteins). Atualmente, estão bem caracterizadas, do ponto de vista 

molecular e bioquímico, seis IGFBPs, denominadas IGFBP1 a IGFBP6. As 

IGFBPs regulam a disponibilidade das IGFs para seus sítios de ação no 

receptor IGF1R, modulando as diferentes ações das IGFs em nível 

autócrino, parácrino e endócrino. No soro, 70% a 80% do IGF1 encontram-

se sob a forma de um complexo ternário com a IGFBP3 e a subunidade 

acidolábil (ALS). Aproximadamente 20% do IGF1 encontra-se ligado a outras 

IGFBPs e menos de 5% são encontrados sob a forma livre. O IGF1 presente 

no complexo ternário (IGF1/IGFBP3/ALS) é incapaz de passar para o 

compartimento extravascular e, desta forma, exercer a sua ação nos tecidos 

alvo. Por meio deste mecanismo, o complexo ternário prolonga a meia vida 

do IGF1 circulante livre, de 6 horas para 20 horas, e modula a atividade 

biológica (Castro & Junior, 2005). 

O IGF1 possui ações estimuladoras da divisão celular (ações 

mitogênicas) e inibidoras da morte celular programada (ações 

antiapoptóticas) que têm sido associadas ao risco de aparecimento de uma 

série de tumores sólidos, infiltração, crescimento tumoral e metástases 

(LeRoith & Roberts, 2003). Além disso, possui um papel central na 

progressão e transformação do ciclo celular e, juntamente com o seu 

receptor (IGF1R), estão altamente expressos na maioria dos tecidos 

malignos e, como agentes antiapoptóticos, contribuem para a sobrevivência 

das células tumorais.  

Alguns estudos epidemiológicos descreveram a relação entre os 
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valores de IGF1 e o risco de desenvolvimento do câncer; outros 

descreveram que indivíduos não acromegálicos, mas com o valores de IGF1 

sérico no limite superior da normalidade, apresentam um risco aumentado 

de desenvolver certos tipos de tumores malignos (cólon, mama e próstata) 

(Renehan et al., 2004). Já, em indivíduos que apresentam deficiência do 

receptor de hormônio de crescimento (GH), síndrome de Laron (deficiência 

congênita de IGF1 e insensibilidade ao GH) e indivíduos com deficiência de 

GH isolada congênita, parece haver uma proteção contra o surgimento de 

câncer, quando comparados com os parentes sem deficiência hormonal 

(Steuerman et al., 2011).  

Alterações na sinalização do IGF1 foram descritas em vários tumores, 

incluindo o osteossarcoma, tumores ginecológicos, gastrointestinais, 

próstata e pulmão. Estudos em animais e humanos demonstraram que o 

IGF1, além de ser um hormônio endócrino, também possui ação parácrina e 

autócrina, sendo produzido pelas células tumorais e interagindo com o seu 

receptor que, frequentemente, está hiperexpresso no tecido neoplásico 

(DeOstrovich et al., 2008). 

 

IGF2 

O IGF2 é produzido no fígado e, de forma semelhante ao IGF1, 

também possui ação hormonal parácrina; encontra-se em altas 

concentrações nos embriões, e após o nascimento, continua a ser expresso 

e secretado pelo fígado (Vella et al., 2001). Esse hormônio encontra-se 

hiperexpresso em alguns tipos de células tumorais como tumores 
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gastrointestinais e ginecológicos e também é expresso nos tireócitos 

malignos. Estudos in vitro mostraram que o IGF2 também possui ação 

antiapoptótica e efeito proliferativo (Murphy et al., 2006). 

Estudos em animais e humanos demonstraram que o IGF2, além de 

ser um hormônio endócrino, também possui ação parácrina e autócrina, 

sendo produzido pelas células tumorais e interagindo com o receptor de 

insulina, isoforma A que, frequentemente, está hiperexpresso no tecido 

neoplásico, principalmente nos carcinomas de tireoide pouco diferenciados 

(Vella et al., 2001 e 2002). 

  

IGF1R e IGF2R 

Os IGFs exercem suas ações pela interação com dois tipos diferentes 

de receptores denominados IGFR tipo 1 e 2 (IGF1R e IGF2R). A grande 

maioria das ações conhecidas do IGF1 e 2 são mediadas via receptor tipo 1 

(IGF1R) (Castro & Junior, 2005). O IGF1R apresenta estrutura semelhante 

ao receptor da insulina (INSR), sendo membro da família dos receptores de 

membrana com atividade tirosina-quinase. O IGF2R não apresenta 

homologia com os IGF1R ou INSR. Trata-se de proteína monomérica com 

um grande domínio extracelular, sem atividade tirosina-quinase, que contém 

sítios de ligação para IGF2 e para manose-6-fosfato. A principal função do 

IGF2R é ser um regulador negativo da biodisponibilidade da IGF2 (Nakae et 

al., 2001) (Figura 2). 
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Figura 2:  Proteínas transportadoras de IGF1, as IGFBPs (IGFBP1 a IGFBP6). O 
IGF1R apresenta estrutura semelhante ao receptor da insulina (INSR), sendo membro 
da família dos receptores de membrana com atividade tirosina-quinase. O IGF2R, trata-
se de proteína monomérica com um grande domínio extracelular, sem atividade 
tirosina-quinase, que contém sítios de ligação para IGF2 e para manose-6-fosfato. 
(Scarfó RL. Efdeportes, 10:83; 2005-modificada) 
 

 

O receptor de insulina possui duas isoformas (INSRA e INSRB). A 

isoforma A se expressa no tecido fetal e menos no tecido diferenciado do 

adulto; contudo, ainda encontra-se expressa, especialmente em tecidos que 

normalmente não sofrem ação da insulina. A isoforma B encontra-se 

expressa especialmente no fígado, músculo e gordura, que são os clássicos 

alvos da insulina para realizar o seu efeito metabólico. Enquanto o INSRB 

tem alta afinidade pela insulina, o INSRA tem maior relação com o IGF2 e 

menor com o IGF1 (Pollak M, 2012) (Figura 3). 
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Figura 3: Desenho esquemático do receptor de insulina, isoforma A e B, receptor de 
IGF1 e receptor híbrido. (Pollak M. Nature Reviews Cancer 12(3):159-169, 2012 - 
modificado) 

 

Os receptores de insulina (INSR) e de IGF1 (IGF1R) possuem uma 

grande homologia estrutural, porém, com diferentes funções. Em 

consequência, podem formar os receptores híbridos (INSR/IGF1R) (Belfiore 

et al., 2009) (Figura 3). O IGF1 se liga com alta afinidade ao seu receptor 

IGF1R, ao receptor híbrido (INSR/IGF1R) e com pouca afinidade ao receptor 

de insulina INSR. O IGF2 se liga ao IGF1R, INSRA e ao receptor híbrido 

INSR/IGF1R (Belfiore et al., 2009) (Figura 4).  
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Figura 4: Sinalização endócrina, parácrina e autócrina da insulina, IGF1 e IGF2 na 
célula tumoral. Efeito da resistência à insulina sobre a produção de GH e IGF1 
hepático, bem como a produção autócrina e parácrina de IGF1 e IGF2 pela célula 
tumoral. Setas da insulina, IGF1 e IGF2 demonstrando a interação desses ligantes com 
os receptores de insulina, IGF1R e receptores híbridos (INSRA/IGF1R e 
INSRB/IGF1R). (Gallagher & LeRoith. Endocrinology, 2011- modificado) 

 

A ligação do IGF1 ao seu receptor promove a ativação da sua 

atividade tirosina quinase intrínseca, resultando na autofosforilação de sítios 

de tirosina. Por sua vez, as tirosinas fosforiladas (P.) servem como sítios 

acopladores (docking sites) para diversas proteínas intracitoplasmáticas que 

contêm domínio de reconhecimento destas P., conhecidos como domínio 

SH2. Duas principais vias de sinalização são ativadas pela fosforilação em 

tirosina do IGF1R, a phosphatidylinositol 3-kinase (PIK3), responsável 

principalmente pelas ações das IGF1/2 e a via mitogen-activated protein 

kinase 1 (MAPK1), principal modulador dos efeitos proliferativos das IGF1/2, 

sendo as principais vias associadas ao CPT (Figura 5) (Jain et al., 1998).  
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Uma importante proteína recrutada e ativada pelo IGF1R é o 

substrato 1 do receptor de insulina (IRS1), uma fosfoproteína hidrofílica que 

pode recrutar e regular a atividade de outras proteínas intracelulares. O IRS1 

funciona como uma molécula adaptadora, ativando a cascata de sinalização 

da via PIK3. A proteína PIK3 é composta por 2 subunidades: a p110 

(SART3) considerada como a subunidade catalítica e a p85 (PIK3R1) que 

inibe a atividade catalítica da subunidade p110 e contem dois domínios SH2 

que permite a ligação desta proteína IRS1. A ligação entre a IRS1 com a 

subunidade p85 libera a subunidade p110 para exercer sua atividade 

catalítica de converter fosfolípides de membrana, como 3,4 inositol fosfato, 

para inositol trifosfato e outras moléculas lipídicas sinalizadoras. Esses 

lipídios se combinam com fosfoinositídeos dependente de quinase para 

ativar AKT1 (serina/treonina kinase). A AKT1, por sua vez, promove síntese 

de glicogênio e captação de glicose via SLC2A4 (solute carrier family 

facilitated glucose transporter, member 4), efeito semelhante ao da insulina 

(Figura 5) (Leal et al., 2011).  

Outra via de sinalização do IGF1R ocorre pela ativação do complexo 

RAS/MAPK, fortemente associado ao CPT. Para a ativação da via MAPK, 

proteínas Shc e Grb2 (growth factor receptor-bound protein 2) são 

recrutadas pelo IGFIR ativado. A Grb2 está associada à SOS1 (Son of 

Sevenless Homolog 1), proteína que catalisa a conversão de RAS (Rat 

Sarcoma Viral Oncogene Homolog) inativo (associado à guanosina 

trisfosfatase RAS-GTP). Uma vez ativado, RAS ativa RAF (Murine Sarcoma 

Viral Oncogene Homolog), que por sua vez, ativa MEK (Mitogen-activated 
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Quinase) que, por fim, ativam kinases extracelulares sinalizadoras 

conhecidas como ERK1/2. Estas últimas proteínas atuam como fatores de 

transcrição e promovem atividades mitóticas e inibição da apoptose (Figura 

5) (Jain et al., 1998). Devido a estas características, a via insulina/IGF1 

apresenta um papel crucial durante a transformação maligna, estando 

associada ao aumento da proliferação, sobrevivência, angiogênese e 

metástase (Belfiore & Frasca, 2008; de Freitas et al., 2013; Pollak M, 2008). 

Com base nestes dados, estudos recentes apontam para a importância 

desta via na perda de características epiteliais de células tumorais (de 

Freitas et al., 2013). 

 

Figura 5: Via de sinalização do IGF1 com ativação do complexo RAS/MAPK e via PI3-
Kinase (Siddle K J. Mol Endocrinol 47:R1-R10; 2011- modificado) 
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1.2 Insulina, IGF e Câncer 

Nos últimos anos, a via Insulina/IGF vem sendo associada ao 

crescimento tumoral. A insulina, essencial regulador do metabolismo de 

glicose, tem sido introduzida como um importante fator no desenvolvimento 

do câncer; também possui uma ação antiapoptótica e proliferativa, indicando 

um efeito mitogênico através do seu receptor (INSR). Estudos iniciais 

também observaram um aumento do risco em desenvolver câncer em 

pessoas que apresentam obesidade e diabetes tipo 2, atribuído à 

hiperinsulinemia, aumento do IGF1 ou, potencialmente, ambos os fatores 

(Hemkels et al., 2009, Currie et al., 2009). Por outro lado, pessoas com 

baixas taxas de insulina, IGF1 e IGF2, índice de massa corporal normal ou 

sem diabetes, mostraram ser relativamente mais protegidos contra o 

desenvolvimento do câncer (Coughlin et al., 2004; Calle et al., 2003).  

A resistência à insulina em tecidos metabólicos como músculo, fígado 

e tecido adiposo, ocorre, com frequência, na obesidade e no diabetes do tipo 

2, levando ao desenvolvimento de hipereinsulinemia compensatória (Belardi 

et al., 2013). Estudos populacionais têm evidenciado que pacientes com 

resistência à insulina e hiperinsulinemia são fortes candidatos a 

apresentarem maior risco de desenvolver câncer (Vigneri et al., 2009). 

Alguns estudos mostraram que células tumorais apresentam uma maior 

expressão de INSR e, na tentativa de regular a hiperinsulinemia, certos 

tumores apresentam aumento da ativação da via Insulina/IGF (Papa et 

al.,1990; Novosyadly et al., 2010). A hiperinsulinemia pode aumentar a 

quantidade de IGF1 biodisponível, agindo direta ou indiretamente na 
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redução das proteínas de ligação IGFBP, levando a um aumento da 

interação entre o IGF1 e seu receptor (IGF1R), causando uma hiperativação 

da via (Frystyk et al., 1995; Grinspoon et al., 1995). 

O receptor de IGF1 frequentemente se encontra hiperexpresso no 

câncer de mama e agentes terapêuticos estão sendo desenvolvidos em 

função desta hiperexpressão (Jones et al., 2009). O aumento da expressão 

do IGF1 (Hadsell et al., 2000) ou IGF2 (Bates et al., 1995) e a ativação do 

receptor de IGF1 no tecido mamário resultam em desenvolvimento e 

crescimento rápido do tumor (Jones et al., 2007). O IGF1, IGF2 e IGF1R 

foram identificados no câncer de cólon, onde a expressão do IGF1R 

apresentou correlação com indicadores de mau prognóstico como 

crescimento rápido, angiogênese e metástase (Reinmuth et al., 2002).  O 

IGF2 foi observado estar  hiperexpresso no carcinoma adrenocortical no 

adulto e o IGF1R estava siginificativamente hiperexpresso no carcinoma 

adrecortical na criança quando comparado com o adenoma (Almeida et al., 

2008). 

Durante a tumorigênese, a hiperexpressão de IGF1R 

presumivelmente aumentaria a capacidade de resposta celular ao IGF1 e 

IGF2, em relação à proliferação e inibição de apoptose. Em um modelo in 

vivo, Resnicoff et al. mostraram que a inibição do IGF1R levou a um 

aumento da apoptose de células tumorais, sendo o inverso também 

observado, isto é, o aumento da expressão de IGF1R reduziu o processo de 

apoptose (Resnicoff et al., 1995). A inibição do receptor de IGF1 impediu a 

capacidade de transformação celular e atividade mitogênica em linhagens de 
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células de fibroblastos, frente a vários agentes oncogênicos (Sell et al., 

1993; Coppola et al., 1994; Morricone et al., 1995). 

 

1.3 Insulina, IGF e neoplasias tireoidianas 

O sistema IGF possui uma importante participação no crescimento e 

desenvolvimento normal da tireoide e parece estar envolvido também na 

tumorigênese (Malaguarnera et al., 2011).   

Estudos demonstraram que o IGF1 possui uma importante 

participação no crescimento da tireoide e formação de nódulos benignos e 

malignos, devido a sua atividade mitótica e antiapoptótica e que altas 

concentrações de IGF1 apresentam efeito mitogênico nos tireócitos de 

camundongos, deste modo, aumentando o tamanho dessas tireoides 

(LeRoith & Roberts, 2003). Além disso, em camundongos transgênicos que 

apresentam hiperexpressão de IGF1 e IGF1R humanos, ocorre aumento da 

tireoide devido ao aumento do lúmen folicular (Clement et al., 2001). 

Em humanos, a concentração de IGF1 sérico é maior nos pacientes 

com bócio multinodular do que em pacientes não apresentam problemas de 

tireoide (Volzke et al., 2007). Células do adenoma tireoidiano são capazes 

de sintetizar IGF1 por mecanismo autócrino e, dessa forma, estimular o 

crescimento celular (Williams et al., 1998). Em acromegálicos, ocorre 

aumento da vascularização tireoidiana, em comparação com indivíduos 

saudáveis e, tanto o volume da tireoide como a presença de nódulos, estão 

associados com a atividade e duração da doença (Gasperi et al., 2002). 

A resistencia à insulina também tem sido associada ao aumento do 
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volume tireoidiano e risco de desenvolver nódulos e câncer de tireoide 

(Rezzonico et al.,2008; Ayturk et al., 2009). 

Em algumas células cancerígenas observa-se um aumento da 

expressão do receptor de insulina e, em pacientes com hiperinsulinemia, 

ocorre o aumento da ativação do mesmo (Vella et al., 2001). Esses achados 

sugerem que o aumento da incidência mundial do câncer da tireoide pode 

estar relacionado também com o aumento do aparecimento de resistência à 

insulina e síndrome metabólica, associados ao aumento da incidência de 

obesidade observada nos países mais desenvolvidos. 

Durante a última década, estudos mostraram que o câncer de tireoide 

no adulto expressa IGF1, IGF2, IGF1R, as duas isoformas do receptor de 

insulina (INSR) e o receptor híbrido (INSR/IGF1R), mas o impacto clínico 

dessa expressão ainda não está claro (Malaguarnera et al., 2011). O IGF-1 é 

expresso em 90% do carcinoma papilífero (CPT) e, em estudos in vitro, o 

mesmo estimula o crescimento de células derivadas do CPT (Belfiore et al., 

1999; Belfiore et al., 2009). O IGF1R é expresso na maioria dos cânceres de 

tireoide e possui relação com tumores maiores e os INSR e INSR/IGF1R são 

encontrados em todos os tipos histológicos do carcinoma de tireoide, sendo 

o INSR predominando nos tumores pouco diferenciados (Belfiore et al., 

1999; Belfiore et al., 2009). 

Em um estudo realizado na Itália, Vella et al (2001) evidenciaram que 

os IGFs são produzidos localmente no câncer de tireoide: IGF1 pelas células 

estromais e IGF2 pelos tireócitos malignos. Além disso, estavam 

significativamente aumentados no tecido maligno quando comparados com o 
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tecido normal. Os receptores de IGF1 estavam hiperexpressos no carcinoma 

papilífero, mas não nos carcinomas pouco diferenciados ou indiferenciados 

enquanto que os receptores de insulina estavam hiperexpressos em todos 

os tipos histológicos do carcinoma de tireoide, com uma tendência a 

apresentarem valores maiores em tumores pouco diferenciados. Como 

consequência da hiperexpressão dos receptores de insulina, verificou-se um 

aumento dos receptores híbridos INSR/IGF1R (que possuem maior afinidade 

de ligação com o IGF1) e estes também estavam presentes em todos os 

tipos histológicos do carcinoma de tireoide. Esse estudo também 

demonstrou que a hiperexpressão dos INSRs ocorre, principalmente, através 

da isoforma A (INSRA) no câncer de tireoide e, tanto os receptores híbridos 

INSR/IGF1R quanto o INSRA, possuem uma importante participação na 

hiper ativação do sistema IGF no câncer de tireoide e no sinal mitogênico do 

IGF1 e IGF2 nesses tumores (Vella et al., 2001). 

Gydee et al (2004) observaram que o IGF1 e IGF1R estão expressos 

em alguns cânceres de tireoide em crianças e adolescentes, incluindo 

carcinoma papilífero e folicular. Tanto o IGF1 quanto o IGF1R não foram 

detectados em tecido de tireoide normal, sugerindo que a expressão deles 

seja limitada à doença neoplásica da tireoide ou que a intensidade de 

expressão no tecido tireoidiano normal está abaixo do limite de sensibilidade 

do exame imunohistoquímico. Esses autores compararam os seus 

resultados com os de estudos anteriores e mostraram que a expressão do 

IGF1 no carcinoma papilífero das crianças (39%) é bem menor do que a do 

carcinoma papilífero no adulto (90%). Gydee et al (2004) observaram que o 
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tumor mais agressivo e com maior recorrência na criança apresentou uma 

maior expressão de IGF1R. Esses achados sugerem que a expressão do 

IGF1R pode ter uma importante participação no comportamento mais 

agressivo do câncer de tireoide na criança.    

Na última década, temos presenciado um aumento da prevalência de 

carcinomas papilíferos da tireoide, principalmente dos microcarcinomas 

(<1,0 cm). A cirurgia é o tratamento de escolha para estes tumores e 

costuma ser bem sucedida na maioria dos casos. No entanto, uma parte 

desses tumores apresenta um comportamento mais agressivo, 

desenvolvendo metástase linfonodais e à distância, independente do seu 

tamanho. É preocupante observar pacientes portadores de microcarcinomas 

papilíferos de histologia clássica, considerados de muito baixo risco, 

apresentarem múltiplas metástases linfonodais, recidiva tumoral e metástase 

à distância resistentes a radioiodoterapia (Ardito et al., 2013). 

A via Insulina/IGF está relacionada à ativação de vias clássicas 

associadas à tumorigênese tireoidiana, como PIK3 e MAPK, mas há poucos 

estudos que avaliaram o papel dos IGFs e seus receptores no carcinoma 

papilífero e, até o momento, nenhum estudo foi conclusivo sobre a relação 

entre a via insulina/IGF e as características clínicas e histopatológicas de 

maior agressividade do CPT. A análise e compreensão da relação destas 

vias insulina/IGF com o processo de progressão tumoral tireoidiano 

poderiam auxiliar, não só a identificar tumores com potencial mais agressivo, 

como também identificar aqueles pacientes portadores de metástases 

resistentes ao radioiodo e que poderiam se beneficiar com tratamento com 
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drogas seletivas para inibição de IGF1-kinase.  Isso já é possível em outros 

tipos de câncer. Recentemente, o inibidor seletivo de IGF1-kinase (NVP-

AEW541) tem se mostrado eficaz em bloquear a proliferação de células de 

tumores adrenocorticais, carcinoma de próstata, mamas e carcinoma 

colorretal.  CPTs com alterações na via insulina/IGF, PIK3 e MAPK, também 

poderiam vir a se beneficiar com terapia utilizando o NVP-AEW541 (Almeida 

et al., 2008). 

Esse trabalho estudou, pela primeira vez, a expressão conjunta do 

IGF1, IGF2 e IGF1R nos carcinomas papilíferos de tireoide, incluindo o 

microcarcinoma papilífero (MCPT), correlacionando a presença e 

intensidade da expressão com os achados clínicos, histopatológicos e 

fatores de risco. A finalidade desse estudo foi avaliar o eixo IGF e o seu 

possível papel no comportamento do câncer de tireoide no adulto, com 

ênfase nos carcinomas considerados de baixo risco, incluindo o 

microcarcinoma papilífero. Saber como os CPTs mais agressivos expressam 

esses fatores de crescimento e seus receptores pode auxiliar a identificar 

aqueles tumores que apresentam maior potencial de recidiva. Além disso, 

podemos identificar, através do resultado dessa expressão, quais tumores 

resistentes ao tratamento com radioiodo poderiam se beneficiar com terapias 

com o inibidor seletivo de IGF1-kinase.  
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OBJETIVOS 

 

 

 

I. Estudar a expressão do IGF1, IGF2, IGF1R, no carcinoma papilífero 

da tireoide, incluindo o microcarcinoma papilífero. 

 

II.  Correlacionar os dados de expressão com as características clínicas, 

o diagnóstico histológico, o estadiamento e a estratificação de risco 

do carcinoma papilífero da tireoide.  
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3. POPULAÇÃO E MÉTODOS 

 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa – CAPPesq, da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (processo 

no 0397/11) 

 

3.1 População 

Trata-se de um estudo retrospectivo, baseado em dados obtidos de 

prontuários de pacientes operados por nódulos de tireoide e atendidos  no 

Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo e que foram submetidos a tireoidectomia, no período de 2002 a 2012. 

Foi realizado o levantamento de prontuários de 619 pacientes, desses, foram 

selecionados  110 pacientes operados por carcinoma papilífero de tireoide e 

subdivididos nos seguintes grupos: 48 casos com carcinoma papilífero > 1 

cm e  62 casos com microcarcinoma papilífero. 

O estadiamento e a estratificação de risco foram feitos por intermédio 

da análise dos prontuários, tendo como critérios a idade à época do 

diagnóstico, tamanho e extensão do tumor, variante histopatológica, 

presença ou não de metástases linfonodais ou metástase à distância. Foram 

considerados para o estadiamento os seguintes exames realizados: 

cintilografia de corpo inteiro (PCI) após dose de iodo, exame 

ultrassonográfico cervical, tomografia computadorizada e PET-SCAN, 

quando realizado. 
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As amostras de tecido tumoral foram provenientes do Departamento 

de Patologia do Hospital das Clínicas da FMUSP. Todas as lâminas 

arquivadas coradas pela hematoxilina-eosina foram revistas pelas 

patologistas Dra. Monique Basso e Dra. Claudia Kliemann, para confirmação 

dos resultados anatomopatológicos definitivos. 

Os pacientes foram estadiados, segundo o sistema TNM (T: tamanho 

do tumor no exame histopatológico, N: metástase linfonodal, M: metástase à 

distância) da AJCC/UICC (Wittekind et al.,  2002) (Tabela 1) e estratificados, 

de acordo com o risco de recidiva, em 3 grupos: baixo risco, risco 

intermediário e alto risco (Cooper et al., 2009), obedecendo os seguintes 

critérios:  

- Baixo risco: ausência de metástases locais ou à distância; dissecção 

macroscópica total do tumor, ausência de invasão tumoral dos tecidos ou 

estruturas loco-regionais; sem histologia agressiva (por ex., carcinoma de 

células altas, insular ou colunar) ou invasão vascular.  

- Risco intermediário: invasão microscópica do tumor para os tecidos 

moles peritireoidianos na cirurgia inicial, tumor com histologia agressiva ou 

invasão vascular e metástase linfonodais. 

- Alto risco: invasão tumoral macroscópica, ressecção incompleta do 

tumor, metástases à distância e tireoglobulina sérica elevada, muito acima 

da média após tratamento com RIT. 
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Tabela 1: Parâmetros utilizados na classificação TNM para câncer da 
tireoide. 

T (Tumor) 
N (Metástases 
Linfonodais) 

M (Metástases 
distantes) 

 T1 ≤ 2 cm (T1a ≤ 1 cm 
T1b 1-2 cm) 

       N0 ausentes       M0 ausentes 

   T2     2 - 4 cm    N1a presente no nível VI       M1 presentes      

   T3  > 4 cm limitado à 
tireoide ou com invasão 
extra-tireoidiana mínima 

  N1b metástase cervical           
lateral ou em mediastino 

superior 
 

   T4a  invasão de  
subcutâneo, laringe, 
traquéia, esôfago ou 
recorrente laríngeo 

  

T4b invasão de fáscia 
pré-vertebral, de carótida 

ou vasos mediastinais 
  

   Tx  desconhecido, sem 
invasão extra-tireoidiana 

Nx  não avaliados Mx não avaliado 

Estágios   

Pacientes com < 45 anos 

Estágio I T1, T2, T3 N0, N1a, N1b, Nx M0 
Estagio II T1, T2, T3 N0, N1a, N1b, Nx M1 

Pacientes com 45 anos ou mais 

Estágio I T1 N0 M0 
Estágio II T2 N0 M0 
Estágio III T3 N0 M0 
 T1 N1a M0 
 T2 N1a M0 
 T3 N1a M0 
Estágio IVa   T4a N0 M0 
   T4a N1a M0 
 T1 N1b M0 
 T2 N1b M0 
 T3 N1b M0 
   T4a N1b M0 
Estágio IVb   T4b N0, N1a, N1b, Nx M0 
Estágio IVc T1, T2, T3 N0, N1a, N1b, Nx M1 
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3.2 Exame imuno-histoquímico  

Análise da expressão de IGF1, IGF2, IGF1R  

Após seleção dos blocos de parafina contendo o tecido tumoral, estes 

foram cortados para a obtenção de 11 lâminas para o exame imuno-

histoquímico. As reações imuno-histoquímicas foram realizadas pela Dra. 

Cristina Kanamura, na Divisão de Patologia do Instituto Adolfo Lutz e a 

leitura das lâminas foram realizadas por duas médicas patologistas do 

Departamento de Patologia do Hospital das Clínicas da FMUSP, as doutoras 

Monique Basso e Claudia Kliemann. Elas não tinham o conhecimento prévio 

do estadiamento e estratificação de risco dos pacientes estudados. 

Foram estudados a presença e intensidade da expressão do IGF1, 

IGF1R e IGF2 nos tecidos tumorais tireoidianos e no tecido não tumoral 

adjacente (grupo controle) .  

 

Protocolo da reação imuno-histoquímica: 

1. Desparafinização dos cortes histológicos em xilol. 

2. Hidratação dos esfregaços através da imersão em álcool absoluto (3 

banhos), álcool a 95% e álcool a 80%, seguida de lavagens em água 

corrente e água destilada. 

3. Recuperação antigênica com solução de TRIS-EDTA 1mM, PH 9,0 

por dois minutos em panela de pressão. 

4. Bloqueio da peroxidase endógena feito pela incubação com água 

oxigenada a 3% (10 vol) em metanol, em 2 banhos de 5 min, seguido 

de lavagens em água corrente, água destilada e tampão PBS, 0,01 
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molar, ph 7,4. 

5. Incubação com anticorpo primário (específico contra cada antígeno) 

por 18 a 72 horas a 4ºC. O anticorpo não ligado ou ligado de maneira 

não específica são removidos por 3 lavagens subsequentes em 

tampão PBS. 

6. Incubação com polímero conjugado com anti-imunoglobulinas de 

coelho e camundongo e enzima peroxidase por 30 minutos a 37º, 

seguida de 3 lavagens em tampão PBS. 

7. Revelação com substrato Diaminobenzidina (DAB). 

8. Contracoloração com hematoxilina de Harris, desidratação e 

montagem com Entellan e lamínula. 

 

Para leitura das reações imuno-histoquímicas foi utilizado microscópio 

de luz,  inicialmente em pequeno aumento (objetiva 10x), para localização da 

área de lesão de maior marcação e, a partir daí, contagem de 100 células no 

campo, com objetiva de 40x. A reação positiva é indicada pela presença de 

precipitado granulado castanho no citoplasma das células dos tecidos 

tireoidianos dos espécimes. Os casos positivos foram classificados, de 

acordo com a quantidade relativa de células positivas em  1+ a 3+ (tabela 2). 

Os casos positivos também foram classificados, de acordo com a 

intensidade da reação, em leve (1), moderado (2) e forte (3). Foram 

considerados negativos os que apresentaram positividade em menos de 1% 

das células analisadas. Foram utilizados como controles positivos, cortes 

histopatológicos de adenocarcinoma de mama e cólon. Com a finalidade de 
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facilitar a análise estatística dos resultados, foi calculado o escore H, 

resultado da multiplicação do escore da quantidade de células 

imunorreativas pelo escore da intensidade da reação (Detre et al., 1995). 

As informações dos anticorpos para análise imuno-histoquímica estão 

na tabela 3. 

 
Tabela 2: Faixas percentuais de imunorreatividade utilizadas para avaliação 
quantitativa.  
Leve 

+ em + + + 

positividade em menos de 10% das 

células no local examinado. 
Valor no escore : 1 

Moderada 

++ em + + + 
positividade de 11 a 50% das células Valor no escore : 2 

Intenso 

+++ em + + + 

positividade estimada em mais de 50% 

das células 
Valor no escore : 3 

  

Tabela 3: Anticorpos utilizados para análise imuno-histoquímica. 

Anticorpo Clone Fornecedor Título 
Compartimento celular 

relevante 
 

Anti-IGF1 Policlonal Abcam 1:100 Citoplasma 

Anti-IGF1R Policlonal Abcam 1:50 Citoplasma 

Anti-IGF2 

W3D9 

(Monoclonal) Abcam 1:500 Citoplasma 

  

 

3.3 Avaliação da expressão proteica de IGF1, IGF2 e IGF1R nos tecidos 

tumorais e não tumorais 

A avaliação da expressão proteica de IGF1, IGF2 e IGF1R nos 

tecidos tumorais foi comparada com a expressão nos tecidos não tumorais 
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adjacentes. Os dados clínicos (idade e sexo), histopatológicos (variante 

histológica, tamanho do tumor, multicentricidade, presença de invasão 

vascular, extensão extratireoidiana, presença de metástase linfonodais ao 

diagnóstico), estratificação de risco (baixo, intermediário e alto risco) e 

estadiamento TNM, foram correlacionados com a intensidade da expressão 

proteica e também com a quantidade de células positivas para IGF-1, IGF-2 

e IGF1R, através do escore H.  

 

3.4 Análise estatística 

Pela natureza dos dados semi-contínuos do IGF1, IGF1R e IGF2 

(com amplitude de 0 e 9), foi aplicado o teste de Mann-Whitney nos 

comparativos entre duas categorias de variáveis categóricas e essas 

variáveis. Foi utilizado também o teste não paramétrico de Wilcoxon que é 

indicado quando se quer comparar dois grupos de informações com nível de 

mensuração numérica e as amostras são pareadas e não se deseja assumir 

suposições acerca da distribuição das amostras analisadas. É 

especialmente indicado em estudos com amostras pequenas.  

Dados categóricos foram representados por freqüência absoluta (n) e 

relativa (%) e comparados, utilizando o teste de Qui-quadrado de Pearson. 

Foi considerado para todo estudo, nível de significância de α ≤ 0,05. 
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4.  RESULTADOS  

 

Foram analisadas 110 amostras de tecido tumoral, 95 (86,4%) do 

sexo feminino e 15 (13,6%) do sexo masculino, sendo 48 carcinomas 

papilíferos > 1,0 cm e  62 microcarcinomas papilíferos. 

No grupo com microcarcinoma papilífero, a média de idade foi de 

46,18±14,26 anos, com tamanho médio dos nódulos de 0,76±0,2 cm. Neste 

grupo, observamos somente dois casos (3,2%) de invasão vascular, 

extensão extratireoidiana ocorreu em 22,6% (14/62), metástases linfonodais 

em 29,0% (18/62) e multicentricidade em 54,8% (34/62). Em relação ao 

estadiamento TNM, 82,3% (51/62) estavam no estágio I, 0% estavam no 

estágio II, 6,4% (4/62) estavam no estágio III e 11,3% (7/62) estavam no 

estágio IVA. Com relação a extratificação de risco,  53,2% (33/62) eram de  

baixo risco, 45,2% (28/62) de risco intermediário e 1,6% (1/62) de alto risco. 

Ao exame histopatológico, 77% (48/62) dos casos eram da forma clássica, 

21% (13/62) da variante folicular e tivemos 1 caso (2%) da variante Warthin-

like. (tabelas 4 e 5).   

No grupo com carcinoma papilífero >1,0 cm, a idade média foi de 

47,0±14,64 anos, com tamanho médio dos nódulos de 3,12±1,77 cm. Neste 

grupo, 27,08% (13/48) apresentaram invasão vascular, 27,08% (13/48) 

extensão extratireoidiana, 35,41% (17/48) metástases linfonodais e 45,83% 

(22/48) eram multicêntricos. Em relação ao estadiamento TNM, 56,25% 

(27/48) estavam no estágio I, 8,33% (4/48) no estágio II, 16,66% (8/48) no 

estágio III e 18,75% (9/48) no estágio IVa. Com relação à estratificação de 

risco, 50,0% (24/48) foram considerados de baixo risco, 35,41% (17/48) de 
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risco intermediário e 14,58% (7/48) de alto risco. Dos 48 carcinomas 

papilíferos > 1cm, 37,50% (18/48) eram da forma clássica, 50,0% (24/48) 

eram variantes foliculares, 8,33% (4/48) variante oncocítica, um com áreas 

focais de padrão insular (2,08%) e uma variante com estroma do tipo 

fasceíte nodular (2,08%) (tabela 5 e 6 ). 
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Tabela 4. Dados clínicos e patológicos de pacientes portadores de 
microcarcinoma papilífero da tireoide 

MICROCARCINOMA PAPILÍFERO 

Pac. Sexo 
Idade 

(anos) 

Anatomo 

Variante 

Tamanho 

(cm) 

Invasão 

Vascular 

Ex. Extra-

Tiroideana 

Multi- 

centric. 
Metastase TNM 

Estratificação 

de risco 

1 F 72 folicular. 1,00 não não não não I baixo 

2 M 40 Clássica 0,50 não não não não I baixo 

3 F 51 Clássica 0,40 não sim não não III intermediario 
4 F 51 Clássica 0,70 não não sim não I baixo 

5 F 45 Clássica 0,90 não não não não I baixo 

6 F 47 folicular. 0,70 sim não sim não I intermediario 

7 F 57 warthin-like 1,00 não não sim não I baixo 
8 F 30 Clássica 0,60 não não não sim I intermediario 

9 F 49 Clássica 0,90 não não sim não I baixo 

10 F 51 Folicular 1,00 não sim sim não IVA alto 

11 F 37 Clássica 1,00 não não não não I baixo 
12 F 33 Folicular 1,00 não não sim sim I intermediario 

13 F 36 Folicular 0,30 não não não não I baixo 

14 F 42 Clássica 0,70 não não sim sim I intermediario 

15 F 37 Clássica 1,00 não sim não não I intermediario 
16 M 23 Clássica 0,70 não não não sim I intermediario 

17 F 27 Clássica 1,00 não não não não I baixo 

18 F 53 Clássica 0,70 não não sim não I baixo 

19 F 75 Folicular 0,60 não não não não I baixo 
20 F 37 Clássica 0,30 não não sim não I baixo 

21 M 73 Clássica 1,00 não não não não I baixo 

22 M 46 Clássica 0,30 não não não não I baixo 

23 M 55 Clássica 0,50 não não sim não I baixo 

24 F 46 Folicular 1,00 não não não não I baixo 

25 F 33 Clássica 0,60 não não sim sim I intermediario 

26 F 48 Folicular 0,90 não não sim não I baixo 

27 F 20 Clássica 1,00 não não não não I baixo 
28 M 63 Clássica 0,90 não não não não I baixo 

29 F 53 Clássica 1,00 não sim sim não III intermediario 

30 F 25 Clássica 0,90 não sim sim não I intermediario 

31 F 38 Clássica 0,60 não não não não I baixo 
32 F 55 Folicular 0,80 não não não não I baixo 

33 F 67 Clássica 0,60 não não sim não I baixo 

34 F 36 Clássica 0,80 não não não não I baixo 

35 F 41 Clássica 0,70 não não não não I baixo 
36 F 36 Clássica 0,70 não sim sim não I intermediario 

37 F 43 Clássica 0,90 não não não sim I intermediario 

38 F 54 Clássica 0,80 não não não não I baixo 

39 F 51 Clássica 1,00 não sim sim sim IVA intermediario 
40 F 63 Clássica 1,00 não sim não sim IVA intermediario 

41 F 45 Clássica 0,50 não não não não I baixo 

42 F 43 Clássica 0,60 não não sim sim I intermediario 

43 F 64 Folicular 0,40 não não sim não I baixo 
44 F 18 Clássica 1,00 não não não não I baixo 

45 F 33 Clássica 0,70 não não sim sim I intermediario 

46 F 29 Clássica 0,5 sim sim não não I intermediario 

47 F 64 Clássica 0,6 não sim não não III intermediario 
48 F 37 Clássica 0,9 não não sim não I intermediario 

49 F 25 Clássica 0,5 não não sim sim I intermediario 

50 F 49 Clássica 1,0 não não sim não I baixo 

51 F 31 Clássica 0,9 não não sim sim I intermediario 
52 F 58 Clássica 0,9 não não não não I baixo 

53 F 28 Clássica 1,0 não sim sim não I intermediario 

54 F 47 Clássica 0,6 não não sim sim III intermediario 
55 F 58 Clássica 0,8 não sim sim sim IVA intermediario 

56 M 63 Clássica 0,5 não sim sim sim IVA intermediario 

Continua 
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Tabela 4. Dados clínicos e patológicos de pacientes portadores de 
microcarcinoma papilífero da tireoide (continuação) 

MICROCARCINOMA PAPILÍFERO 

Pac. Sexo 
Idade 

(anos) 

Anatomo 

Variante 

Tamanho 

(cm) 

Invasão 

Vascular 

Ex. Extra-

Tiroideana 

Multi- 

centric. 
Metastase TNM 

Estratificação 

de risco 

57 F 59 Clássica 1,0 não não sim não I baixo 

58 F 53 folicular 0,9 não não sim não I baixo 

59 F 75 oncocítica 0,6 não não sim não I baixo 
60 F 29 Clássica 1,0 não não sim sim I intermediario 

61 F 65 Clássica 0,7 não sim sim sim IVA intermediario 

62 F 51 Folicular 0,9 não não sim sim IVA intermediario 

Media 46,2 
 

0,76 3,2% 22,6% 54,8% 29,0%     

DesvPad 14,26 
 

0,21 (2/62) (14/62) (34/62) (18/62)     

 
 
 
 
Tabela 5. Dados clínicos e patológicos de pacientes portadores de 
microcarcinoma papilífero da tireoide versus carcinoma papilífero  > 1 cm 

    
Microcarcinoma 

 (n total=62) 
Carcinoma 

 (n total=48) 
Teste 

 

variável % n % n  

Idade média±DP 46,18±14,26 - 47,00±14,64 - 
Mann-

Whitney 
p=0,821 

Sexo 
Feminino 88,7% 55 83,3% 40   

Masculino 11,3% 7 16,7% 8 
qui-

quadrado 
p=0,593 

TNM 
I + II 82,3% 51 64,6% 31   

III + IVa 17,7% 11 35,4% 17 
qui-

quadrado 
p=0,059 

Estratificação 
de risco 

Baixo 53,2% 33 50,0% 24   

Intermediário 
+ Alto 

46,8% 29 50,0% 24 
qui-

quadrado 
p=0,886 
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 Tabela 6. Dados clínicos e patológicos de pacientes portadores de carcinoma 
papilífero da tireoide > 1 cm 

CARCINOMA PAPILÍFERO > 1 cm 

Pac. Sexo 
Idade 

(anos) 

Anatomo 

Variante 

Tamanho 

(cm) 

Invasão 

Vascular 

Ex. Extra-

Tiroideana 

Multi-

centric. 
Metastase TNM 

Estratificação 

de risco 

63 F 48 Folicular 1,40 não não não não I baixo 

64 F 55 Clássica 1,10 não sim não não III intermediario 

65 M 30 Clássica 5,00 sim não não não I intermediario 
66 F 68 Clássica 3,00 sim sim sim sim IVA alto 

67 M 41 Clássica 1,40 não não sim sim I intermediario 

68 F 44 Folicular 9,00 não não não não I baixo 

69 F 45 Folicular 2,80 sim sim sim sim IVA intermediario 
70 M 54 oncoc. 3,00 não não não sim IVA intermediario 

71 F 73 Folicular 2,70 não não não não II baixo 

72 F 45 Folicular 1,50 não não sim sim I baixo 

73 F 85 Folicular 3,00 não não não não II baixo 
74 F 55 Clássica 6,00 não não não não III baixo 

75 F 61 Folicular 4,00 não não não não II baixo 

76 F 32 Clássica 1,20 não não não não I baixo 

77 F 60 Folicular 3,50 sim não não não IVA alto 
78 M 46 Folicular 1,50 não não não não I baixo 

79 M 33 Folicular 4,00 sim não sim não I intermediario 

80 F 48 Clássica 1,50 não não sim não I baixo 

81 M 28 Folicular 6,00 sim não não não I intermediario 
82 F 70 oncoc. 1,30 não sim não não III intermediario 

83 F 37 Clássica 1,30 não não sim sim I intermediario 

84 F 38 Folicular 4,00 não não não não I baixo 

85 F 42 Folicular 2,00 não não não não I baixo 
86 F 50 oncoc. 4,50 não não não sim III intermediario 

87 F 60 Folicular 1,80 não não não não I baixo 

88 F 49 Clássica 2,50 não sim sim não III alto 

89 F 13 Clássica 2,50 não sim não sim I intermediario 
90 F 50 Folicular 1,20 não não sim sim III intermediario 

91 F 27 Clássica 1,50 sim sim sim sim I intermediario 

92 F 30 Folicular 1,90 não não sim não I baixo 

93 F 58 Clássica 2,80 sim sim sim sim IVA alto 
94 F 61 Folicular 6,00 não não sim não III baixo 

95 F 30 Clássica 1,50 não não sim não I baixo 

96 F 50 folicular. 2,50 não não sim não II baixo 

97 F 58 oncoc. 4,00 sim sim sim sim IVA intermediario 
98 F 50 Folicular 5,00 sim sim sim sim IVA alto 

99 F 56 Clássica 4,00 sim sim sim sim IVA alto 

100 F 44 Folicular 4,00 não não sim não I baixo 

101 F 33 Folicular 5,00 não não não não I baixo 
102 F 24 Clássica 5,50 sim sim sim sim I intermediario 

103 F 27 Clássica 1,20 não não não sim I intermediario 

104 M 63 

Clássica 

com áreas 
de padrão 

Insular 

5,00 sim não não não III intermediario 

105 F 44 Folicular 4,00 não não não não I baixo 

106 F 72 Folicular 1,50 não não sim não I baixo 
107 F 52 Clássica 1,50 não não não Não I baixo 

108 M 40 Clássica 1,20 não não não Não I baixo 

109 F 37 Folicular 4,00 não não sim Não I baixo 

110 F 40 
estroma 
fasceíte 

nodular 

5,00 não sim não Sim IVA alto 

Media 47 
 

3,12 27,1% 27,1% 45,8% 35,4%     

DesvPad 14,6   1,77 (13/48) (13/48) (22/48) (17/48)     
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4.1 Resultados da expressão proteica do IGF1, IGF2 e IGF1R, através de 

exame imunohistoquímico 

4.1.1- IGF1 

A ánalise da imunorreatividade do IGF1 mostrou uma hiperexpressão 

do mesmo em 100% das amostras tumorais, quando comparado aos tecidos 

não tumorais adjacentes (grupo controle) (p= 0,001) (figuras 6 e 7). Quando 

comparamos a expressão proteica do IGF1 nos microcarcinomas com a 

expressão dos carcinomas > 1 cm, não houve diferença significativa 

(p=0,286) (figura 8). Não houve diferença significativa entre a quantidade e 

intensidade de expressão do IGF1 para idade (figura 9), sexo (figura 10), 

variante histológica (figura 11), invasão vascular (figura 12), extensão 

extratireoidiana (figura 13), multicentricidade (figura 14), metástase 

linfonodal (figura 15) e estratificação de risco (figura 16). No entanto, 

observamos nos microcarcinomas uma expressão significativamente maior 

naqueles com estágio mais avançado (p=0,022) (figura 17). 

 
Figura 6: Expressão do IGF1 do tumor (Estudo) X não-tumor (Controle).  
A) microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 

 
 

A B 
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Figura 7: Imunohistoquímica para IGF 1 em carcinoma papilífero variante folicular 
com invasão vascular (A) e em Ca papilífero variante folicular com metástases 
linfonodais (B) 

 
 
 

 
Figura 8: Expressão do IGF1: microcarcinoma X Carcinoma >1cm. 

 
 
 

>50 % das células positivas para reação 
imunohistoquímica com nível de 

intensidade forte (+++ em +++). 

>50 % das células positivas para reação 

imunohistoquímica com nível de 

intensidade leve (+ em +++). 

 Microcarcinoma (n=62)           Carcinoma (n=48) 
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Figura 9: Expressão do IGF1 em relação à idade. A) microcarcinomas B) 
Carcinomas > 1cm 
 

 

 
Figura 10: Expressão do IGF1 em relação ao sexo. A) microcarcinomas B) 

Carcinomas > 1cm 

 
 

 
Figura 11: Expressão do IGF1 em relação a variante. A) microcarcinomas B) 

Carcinomas > 1cm 

 

A 

A B 

B 

Feminino (n=55)                  Masculino (n=7) Feminino (n=40)                  Masculino (n=8) 

      Clássica (n=48)                  Folicular (n=12)       Clássica (n=18)                  Folicular (n=24) 

≤ 45anos (n=29)                  > 45anos (n=33) 
                                  Idade 
 

≤ 45anos (n=23)                  > 45anos (n=25) 
                                  Idade 
 

A B 
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Figura 12: Expressão do IGF1 em relação a invasão vascular. A) microcarcinomas 

B) Carcinomas > 1cm 

 

 

 
Figura 13: Expressão do IGF1 em relação a extensão extratiroideana. A) 

microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 

 

 

 
Figura 14: Expressão do IGF1 em relação a multicentricidade. A) microcarcinomas 
B) Carcinomas > 1cm 

 

 

A B 

B 

B A 

A 

      Não (n=60)                         Sim  (n=2)       Não (n=35)                         Sim  (n=13) 

      Não (n=48)                         Sim  (n=14)       Não (n=35)                         Sim  (n=13) 

      Não (n=28)                         Sim  (n=34)       Não (n=26)                         Sim  (n=22) 
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Figura 15: Expressão do IGF1 em relação a metástases linfonodais. A) 

microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 

 

 
Figura 16: Expressão do IGF1 em relação a estratificação de risco. A) 

microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 

 

 
Figura 17: Expressão do IGF1 em relação ao TNM. A) microcarcinomas B) 
Carcinomas > 1cm 

 

4.1.2- IGF2 

A ánalise da imunorreatividade do IGF2 mostrou expressão em 46,7% 

dos carcinomas papilíferos e verificamos uma maior expressão nos tecidos 

tumorais, quando comparado ao grupo controle (p <0,001) (figura 18 e 19). 

A B 

A B 

      Não (n=44)                         Sim  (n=18)       Não (n=31)                         Sim  (n=17) 

      Baixo (n=33)         Intermediário+Alto (n=29)       Baixo (n=24)         Intermediário+Alto (n=24) 

A B 
       I+II (n=31)                          III+IVA (n=17)         I+II (n=51)                          III+IVA (n=11) 

* p=0,022 
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Um dado que chamou a atenção foi a expressão nuclear presente e 

expressão citoplasmática ausente na maioria dos casos. A expressão 

proteica do IGF2 foi significativamente maior nos microcarcinomas que nos 

carcinomas >1 cm (p=0,006) (figura 20). Não houve diferença significativa 

entre a quantidade e intensidade de expressão do IGF2 para sexo (figura 

21), variante histológica, (figura 22) extensão extratireoidiana (figura 23), 

metástase linfonodal (figura 24) e estratificação de risco (figura 25). Quando 

avaliamos a expressão do IGF2 em pacientes acima de 45 anos, 

observamos uma maior expressão neste grupo, porém sem diferença 

significativa (p=0,078) (figura 26). Observamos expressão de IGF2 

significativamente maior nos microcarcinomas multicêntricos (p=0,017) 

(figura 27) e naqueles com estadiamento mais avançado (p =0,041) (figura 

28). O IGF2 também se mostrou mais expresso nos tumores sem invasão 

vascular (p =0,017) (figura 29). 

 
Figura 18: Expressão do IGF2 do tumor (Estudo) X não-tumor (Controle). A) 
microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 

 

B A 
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Figura 19: Reação imunohistoquímica do anticorpo monoclonal IGF2 com 
positividade nuclear em paciente com Ca papilífero clássico (A) e em Ca papilífero 
variante folicular (B) 

 

 
Figura 20: Expressão do IGF2: microcarcinoma X Carcinoma >1cm. 

 

 

 

 
Figura 21: Expressão do IGF2 em relação ao sexo. A) microcarcinomas B) 

Carcinomas > 1cm 
 

A B 

 Microcarcinoma (n=59)           Carcinoma (n=46) 

Feminino (n=52)                  Masculino (n=7) Feminino (n=39)                  Masculino (n=7) 

* p=0,006 
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Figura 22: Expressão do IGF2 em relação a variante. A) microcarcinomas B) 

Carcinomas > 1cm 
 
 

 
Figura 23: Expressão do IGF2 em relação a extensão extratiroideana. A) 
microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 
 
 

 
Figura 24: Expressão do IGF2 em relação a metástase linfonodal. A) 
microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 
 

A B 

A B 

A B 

      Clássica (n=45)                  Folicular (n=12) 

      Não (n=33)                         Sim  (n=13) 

      Clássica (n=18)                  Folicular (n=23) 

      Não (n=47)                         Sim  (n=12) 

      Não (n=41)                         Sim  (n=18) 
                              Metástase 
 

      Não (n=30)                         Sim  (n=16) 
                              Metástase 
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Figura 25: Expressão do IGF2 em relação a estratificação de risco. A) 

microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 
 

 

 
Figura 26: Expressão do IGF2 em relação à idade. A) microcarcinomas B) 

Carcinomas > 1cm 
 

 

 
Figura 27: Expressão do IGF2 em relação a multicentricidade. A) microcarcinomas 

B) Carcinomas > 1cm 

 

B A 

      Baixo (n=32)         Intermediário+Alto (n=27)       Baixo (n=23)         Intermediário+Alto (n=23) 

≤ 45anos (n=28)                  > 45anos (n=31) 
                                  Idade 
 

≤ 45anos (n=23)                  > 45anos (n=23) 
                                  Idade 
 

 p=0,058 

A B 

* p=0,017  p=0,060 

      Não (n=24)                         Sim  (n=22) 
                        Multicentricidade 
 

      Não (n=31)                         Sim  (n=17) 
                       Multicentricidade 
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Figura 28: Expressão do IGF2 em relação ao TNM. A) microcarcinomas B) 
Carcinomas > 1cm 

 

  

Figura 29: Expressão do IGF2 em relação à invasão vascular nas 
amostras analisadas (microcarcinomas e carcinomas > 1cm). 

 

  
 
4.1.3- IGF1R 

A ánalise da imunorreatividade do IGF1R nos 110 carcinomas 

papilíferos (62 microcarcinomas e 48 carcinomas >1,0 cm) também mostrou 

uma hiperexpressão nos tecidos tumorais, quando comparados aos tecidos 

não tumorais (grupo controle) (p <0,001)  (figuras 30 e 31). O IGF1R esteve 

expresso em 99,0 % dos carcinomas papilíferos e não houve diferença 

significativa entre os microcarcinomas em comparação com carcinomas > 1 

cm (p =0,860) (figura 32). Também não houve diferença significativa entre a 

A B 

       I+II (n=30)                         III+IVA (n=16)         I+II (n=49)                          III+IVA (n=10) 

* p=0,041 

*p=0,017 
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quantidade e intensidade de expressão do IGF1R para idade (figura 33), 

sexo (figura 34), variante histológica (figura 35), invasão vascular (figura 36), 

extensão extratireoidiana (figura 37), multicentricidade (figura 38), metástase 

linfonodal (figura 39), estadiamento (figura 40) e estratificação de risco 

(figura 41).  

 
Figura 30: Expressão do IGF1R do tumor (Estudo) X não-tumor (Controle).  
A) microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 

 

 
 
Figura 31: Reação imunohistoquímica para IGF1R em paciente com Ca papilífero 
variante folicular com invasão vascular (A) e em Ca papilífero variante clássica sem 
invasão ou metástases (B)  
 

 

A B 

>50 % das células positivas para reação 

imunohistoquímica com nível de 

intensidade forte (+++ em +++). 

>50 % das células positivas para reação 

imunohistoquímica com nível de 

intensidade leve (+ em +++). 



Resultados 

47 

 
Figura 32: Expressão do IGF1R: microcarcinoma X Carcinoma >1cm. 

 
 

 
Figura 33: Expressão do IGF1R em relação à idade. A) microcarcinomas B) 

Carcinomas > 1cm 
 

 

 
Figura 34: Expressão do IGF1R em relação ao sexo. A) microcarcinomas B) 
Carcinomas > 1cm 
 

A B 

 Microcarcinoma (n=45)                    Carcinoma (n=46) 

Feminino (n=39)                  Masculino (n=6) Feminino (n=38)                  Masculino (n=8) 

≤ 45anos (n=23)                  > 45anos (n=22) 
                                  Idade 
 

≤ 45anos (n=22)                  > 45anos (n=24) 
                                  Idade 
 

A B 
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Figura 35: Expressão do IGF1R em relação a variante. A) microcarcinomas B) 
Carcinomas > 1cm 
 
 

 
Figura 36: Expressão do IGF1R em relação a invasão vascular.  
A) microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 
 
 

 
Figura 37: Expressão do IGF1R em relação a extensão extratiroideana.  

A) microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 
 

B A 

B A 

B A 
      Clássica (n=34)                   Folicular (n=10)       Clássica (n=18)                    Folicular (n=23) 

      Não (n=44)                         Sim  (n=1)       Não (n=34)                         Sim  (n=12) 

      Não (n=37)                         Sim  (n=8)       Não (n=35)                         Sim  (n=11) 
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Figura 38: Expressão do IGF1R em relação a multicentricidade. A) 
microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 
 
 

 
Figura 39: Expressão do IGF1R em relação a metástase linfonodal. A) 

microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 
 
 

 
Figura 40: Expressão do IGF1R em relação ao TNM. A) microcarcinomas B) 
Carcinomas > 1cm 
 
 

A B 

B A 

A B 

      Não (n=25)                         Sim  (n=20)       Não (n=25)                         Sim  (n=21) 

       I+II (n=31)                          III+IVA (n=15)         I+II (n=40)                          III+IVA (n=5) 

      Não (n=35)                         Sim  (n=10)       Não (n=31)                         Sim  (n=15) 



Resultados 

50 

 
Figura 41: Expressão do IGF1R em relação a estratificação de risco.  
A) microcarcinomas B) Carcinomas > 1cm 
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5. DISCUSSÃO 

 

Em face ao aumento da prevalência de carcinoma papilifero nas 

últimas décadas e com a finalidade de avaliar o papel dos fatores de 

crescimento similares à insulina IGF1, IGF2 e o receptor de IGF1 nesses 

tumores, resolvemos estudar  a expressão e a intensidade da expressão 

desses fatores de crescimento, através de exame imunohistoquímico.  Com 

o intuito de estudar o comportamento dos microcarcinomas papilíferos, 

dividimos os pacientes em dois grupos: microcarcinomas e carcinomas >1,0 

cm de diâmetro.  

Em nosso estudo, observamos maior imunorreatividade do IGF1, 

IGF2 e IGF1R no CPT, quando comparado com o grupo controle, 

indepedente do tamanho do tumor (p<0,001); os nossos achados foram 

concordantes com um estudo realizado na Itália por Vella et al. (2002) que 

observaram que o IGF1 e IGF2 estavam significativamente aumentados no 

tecido maligno quando comparados com o tecido normal e que os receptores 

de IGF1 estavam hiperexpressos no carcinoma papilífero e não no 

carcinoma pouco diferenciado. Ying-Jian Liu et al. (2013) também 

observaram hiperexpressão imunohistoquímica do IGF1 e do IGF1R em 

nódulos benignos e malignos de tireoide, quando comparados com o tecido 

não tumoral adjacente. Nesse estudo, a expressão proteica no IGF1 e 

IGF1R foi maior no CPT do que no adenoma folicular e no bócio coloide 

adenomatoso.   

Em nosso trabalho, observamos maior expressão do IGF2  nuclear do 
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que no citoplasma. Vella et al. (2002) mostraram que os tireocitos malignos 

expressam e produzem IGF2, de forma autócrina e  hiperexpressam o 

receptor de insulina, principalmente através da isoforma A. O IGF2 se liga a 

esse  receptor com alta afinidade, ativa o crescimento e pode afetar o 

comportamento do carcinoma de tireoide.   

Com a finalidade de avaliar se havia diferença de expressão nos 

tumores que apresentavam estágios mais avançados, analisamos o 

estadiamento e estratificação de risco de cada paciente, nos dois grupos. 

Quando avaliamos a expressão proteica do IGF1 e IGF1R nos 

microcarcinomas e comparamos com o CPT > 1 cm, não houve diferença 

significativa (p=0,286 e p=0,860; respectivamente). Com relação ao IGF2, 

porém, a expressão foi significativamente maior no grupo de 

microcarcinomas (p=0,006). Não encontramos nenhum estudo na literatura 

que avaliou a expressão do IGF1, IGF2 e IGF1R nos microcarcinomas e 

comparou essa expressão com a de tumores maiores; no entanto, Maiorano 

et al. (2000) observaram que os carcinomas de tireoide que apresentavam 

maior diâmetro, apresentavam maior expressão do IGF1 e IGF1R. 

  Gydee et al. (2004) observaram que o IGF1 e IGF1R estão expressos 

em alguns cânceres de tireoide em crianças e adolescentes, incluindo o 

carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. Nesse trabalho, tanto o IGF1 

quanto o IGF1R não foram detectados  em tecidos tireoidianos normais. Em 

nosso estudo, também observamos maior expressão protéica do IGF1 e 

IGF1R no carcinoma papilifero, porém, a nossa casuística incluiu somente 

adultos. Diferente dos achados de Gydee et al., verificamos 
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imunorreatividade do IGF1 e IGF1R em quase todos os tecidos não tumorais 

analisados (89%) porém, a quantidade de células coradas e a intensidade da 

reação foi significativamente muito menor que nos carcinomas (p<0,001). 

Quando avaliamos a expressão do IGF2, no entanto, verificamos que 

apenas uma amostra de tecido não tumoral apresentava uma leve 

expressão enquanto que  todos os outros tecidos controle foram negativos. 

Isso pode ter ocorrido por termos utilizado um anticorpo monoclonal de IGF2 

que, diferente do anticorpo policlonal,  pode ter diminuído a sensibilidade do 

teste porém, com  aumento da especificidade. Podemos concluir, em nosso 

estudo, que o IGF2 não está expresso no tecido tireoidiano não tumoral ou 

que a expressão seja tão pequena que permaneça abaixo da sensibilidade 

do teste. 

Em nosso estudo, quase 100% dos carcinomas papilíferos 

apresentavam uma hiperexpressão do IGF1 e IGF1R, do mesmo modo que 

outros estudos na literatura (Silva Filho et al. 1999; Yashiro et al. 1989). Silva 

Filho et al. (1999) observaram imunorreatividade do IGF1 em mais de 90% 

dos carcinomas papilíferos e das metástases linfonodais, não indicando 

diferença significativa da expressão do IGF1 entre o tumor primário e as 

metástases.  

Quando avaliamos a expressão protéica do IGF1 e correlacionamos 

com idade, sexo, variante histológica, invasão vascular, extensão 

extratireoidiana, multicentricidade, metástases linfonodais e estratificação de 

risco, não identificamos diferença significativa, conforme observado também 

por Silva Filho et al. (1999). No entanto, observamos uma expressão 
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significativamente maior nos tumores mais avançados (estágios III e IVA), 

quando comparados com os menos avançados (estágios I e II) (p=0,022). 

Silva Filho et al.(1999) observaram que o IGF1  encontrava-se 

significativamente mais expresso em pacientes acima de 40 anos (p<0,01) e 

isso pode estar associado a tumores com estadiamento mais avançado. 

Maiorano et al. (2000), de modo semelhante ao nosso estudo, também não 

observaram diferença significativa entre a imunorreatividade do IGF1 e 

IGF1R em relação ao gênero, idade, metástases linfonodais e estratificação 

de risco; no entanto, identificaram diferença significativa em relação a 

extensão extratireoidiana e tamanho do tumor.  

Quando avaliamos a expressão protéica do IGF1R e correlacionamos 

com idade, sexo, variante histológica, invasão vascular, extensão 

extratireoidiana, multicentricidade, metástases linfonodais, TNM e 

estratificação de risco, não identificamos diferença significativa, conforme 

observado também por Silva Filho et al. (1999). Diferentemente, Gydee et al. 

(2004) observaram hiperexpressão significativa do IGF1R em tumores com 

características mais agressivas (invasão, metástase, persistência ou 

recorrência da doença), quando comparados com tumores com 

características indolentes (tumores confinados à glândula) (p=0,029), em 

uma população de crianças e adolescentes. Porém, quando esses autores 

avaliaram a expressão do IGF1 com os mesmos parâmetros por nós 

utilizados, não encontraram diferença significativa. Em nosso estudo, 

observamos uma expressão significativamente maior do IGF1 nos tumores 

mais agressivos, (p=0,022). Essa diferença de achados, pode ser devido a 



Discussão 

 

56 

diferença da população estudada por eles (crianças e adolescentes) e o 

número de casos (n=29) ser muito menor que o nosso (n=110). 

Quando avaliamos a expressão protéica do IGF2 e correlacionamos 

com sexo, variante histológica, extensão extratireoidiana, metástases 

linfonodais e estratificação de risco, não identificamos diferença significativa. 

Mas, observamos uma expressão significativamente maior nos 

microcarcinomas multicêntricos (p=0,017) e naqueles em estágio mais 

avançado (estágios III e IVA), quando comparados com os menos 

avançados (I e II) (p=0,041). Observamos também uma maior expressão do 

IGF2 nos pacientes mais velhos, acima de 46 anos, quando comparados 

com os mais jovens, com 45 anos ou menos, porém, sem diferença 

significativa (p=0,078). Almeida et al. (2008), observaram uma expressão 

significativamente maior do IGF2 em carcinomas adrenocorticais em adultos, 

quando comparados com adenoma (p<0,001) e observaram também  maior 

expressão no adenoma e carcinoma adrenocortical no adulto do que na 

criança. No estudo realizado por Vella et al. (2002), os autores observaram 

uma expressão do IGF2 significativamente maior nos carcinomas de tireoide, 

principalmente nos poucos diferenciados, quando comparados com o tecido 

tireoidiano normal. Em nosso estudo observamos uma expressão 

significativamente maior nos carcinomas sem invasão vascular, quando 

comparados com os que tinham invasão vascular (p=0,017).  

Não existe nenhum estudo na literatura que avaliou a relação entre a 

expressão do IGF2 no carcinoma papilífero e características clínicas, 

estadiamento TNM e estratificação de risco. Em nosso estudo, observamos 
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maior expressão do IGF1 e IGF2 nos microcarcinomas papilíferos mais 

avançados. Os nossos resultados  sugerem que eles possam ser utilizados, 

no futuro, como marcadores de melhor ou pior prognóstico.  

Os resultados do nosso estudo, juntamente com o de outros autores, 

permitem abrir caminho para o desenvolvimento e utilização de novos alvos 

terapêuticos, direcionados para pontos específicos da vias sinalizadoras do 

IGF1 e seus receptores. A análise e compreensão da relação destas vias 

insulina/IGF com o processo de progressão tumoral tireoidiano poderão, 

futuramente, auxiliar a identificar tumores com potencial mais agressivo, 

como também identificar aqueles pacientes portadores de metástases 

resistentes ao radioiodo que poderão se beneficiar com tratamento com 

drogas seletivas para inibição de IGF1-kinase.   
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6. CONCLUSÕES 

 

1) No presente estudo, observamos que o IGF1 e IGF2 foram 

significativamente mais expressos nos microcarcinomas em estágios 

mais avançados.  

2) IGF2 apresentou maior expressão nos microcarcinomas papilíferos e 

esta expressão foi significativamente maior nos tumores 

multicêntricos.   

 

 

 

PERSPECTIVAS  

 

1) A análise da expressão do IGF1 e IGF2 poderá ser utilizada para 

identificar os microcarcinomas com potencial para apresentar 

comportamento mais agressivo. Esses pacientes talvez possam se 

beneficiar com um tratamento e seguimento diferenciado.  

2) Os nossos resultados permitem abrir caminho para o desenvolvimento 

e utilização de novos alvos terapêuticos, direcionados para pontos 

específicos das vias sinalizadoras do IGF1 e seus receptores e 

também identificar aqueles pacientes que poderão ser tratados com 

drogas seletivas para inibição de IGF1-kinase. 
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