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RESUMO 
 
 
ARAÚJO, LF. Instabilidade do genoma mitocondrial em adenoma e adenocarcinoma 
colorretal. 2013. 94f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, 2013. 
 
A mitocôndria é a organela citoplasmática responsável pelo maior sistema produtor 
de energia, a fosforilação oxidativa (OXPHOS). Foi proposto que em células 
tumorais a hiper-regulação da glicólise em condições normais de oxigênio (Efeito 
Warburg), está associada a defeitos na OXPHOS e pode regular o fenótipo tumoral, 
por exemplo, o potencial metastático da célula por meio da indução de vias pseudo-
hipóxicas durante a normóxia. Estudos recentes mostraram que vários tipos de 
tumores possuem mutações somáticas em seu genoma mitocondrial, o que pode 
alterar as funções da OXPHOS levando a troca de metabolismo energético nas 
células tumorais e induzindo a tumorigênese. Diante disto, o presente trabalho 
avaliou a instabilidade do genoma mitocondrial em etapas bem definidas da 
progressão do câncer colorretal. O DNA genômico foi extraído de amostras de 
adenoma, adenocarcinoma, tecido adjacente e sangue periférico de nove pacientes 
diagnosticados com Câncer colorretal. O genoma mitocondrial foi amplificado e 
sequenciado para que fossem feitas as buscas por mutações nas amostras de 
sangue periférico, adenomas e adenocarcinoma. Foi também medido o número de 
cópias relativas do mtDNA. Foram encontradas um total de 233 mutações, das quais 
162 foram em comum entre os três tecidos avaliados. As amostras de 
adenocarcinoma foram as que apresentaram uma maior média de mutações por 
amostra (44,6), seguidas dos adenoma (40,2) e do sangue periférico (34). As 
amostras de adenocarcinoma apresentaram uma maior instabilidade do mtDNA 
refletidas a partir de um maior número de mutações somáticas (tanto do tipo InDel 
como mutações de uma única base), mutações não sinônimas com maior 
patogenicidade, maior número de mutações em heteroplasmia e com taxa de 
heteroplasmia elevada. Já as amostras de adenoma apresentaram instabilidade dos 
seus mtDNA intermediários entre o tecido não tumoral e tumoral, refletindo bem a 
etapa de modificação celular no qual esses tecidos se encontram. Na análise do 
número de cópias relativas, as amostras de adenocarcinoma tiveram diminuição no 
número de cópias relativas quando comparadas com tecido adjacente (p= 0,01) e 
com adenomas (p= 0,04). Em síntese, o presente trabalho sugere que a 
instabilidade do genoma mitocondrial parece ter um papel importante no 
desenvolvimento de tumores colorretais. 
 
 
Palavras-chave: Genoma mitocondrial, Adenoma colorretal, Adenocarcinoma 
colorretal, Mutações, Instabilidade. 



ABSTRACT 
 
 

ARAÚJO, LF. Mitochondrial genomic instability in colorectal adenomas and 
adenocarcinoma. 2013. 94f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, 2013 
 
The mitochondrion is a cytoplasmic organelle responsible for the major energy 
producing system, which is the oxidative phosphorylation enzyme pathway 
(OXPHOS). It was proposed that glycolysis up-regulation during normal oxygen 
conditions (Warburg effect) may induce defects in the mitochondrial respiration and 
regulate tumoral phenotypes, for example, metastatic potential through the induction 
of pseudohipoxic pathways during normoxia. Recent studies have shown that many 
kinds of tumors have mtDNA somatic mutations, which could alter the OXPHOS 
functions, leading to changes in glucose metabolismo and improvind tumorigenesis. 
This study analyzed the mitochondrial genome instability of well defined stages of 
colorectal cancer. Genomic DNA was extracted from adenoma, adenocarcinoma, 
adjacente tissue and peripheral blood of patients diagnosed with Colorectal cancer. 
The mitochondrial genome was amplified and sequenced for mutations screening in 
adenoma, adenocarcinoma e blood samples. It was also analyzed the relative 
mtDNA copy number. It was find a total of 233 mutations, which 162 were in common 
among the three analyzed tissues. The adenocarcinoma samples presented a 
greater mutation mean per sample (44.6) followed by adenoma’s samples (40.2) and 
blood samples (34). The adenocarcinoma samples also shown a greater 
mitochondrial genome instability refleted by increased of somatic mutations (InDel’s 
and single nucleotide variation), non sinonimous mutations with higher patogenicity, 
increased number of heteroplasmatic mutations and higher heteroplasmatic levels. 
The adenoma samples showed intermadiate instability of its mtDNA, which well 
reflects the intermediate stage of cellular modifications of this tissue. The mtDN copy 
number analysis shown that the adenocarcinoma samples presented decreased 
number of mtDNA content when compared with adjacente tissue (p= 0.01) and 
adenoma samples (p= 0.04). In summary the presente study suggests that the 
mitochondrial genomic instability seems to play an importante role in colorectal 
tumorigenesis. 
 
 
Key words: Mitochondrial genome, Colorectal Adenoma, Colorectal 
Adenocarcinoma, Mutations, Instability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
1.1 Câncer colorretal 
 

 

O câncer colorretal (CCR) é o terceiro câncer mais diagnosticado no mundo 

em homens e o segundo em mulheres, com mais de 1,2 milhão de casos novos e 

608.700 mortes estimadas em 2008. As taxas de incidência do CCR variam bastante 

entre diferentes regiões do mundo. A Austrália, Nova Zelândia, Europa e América do 

Norte são as regiões com maior incidência, enquanto que a África e  o centro-sul da 

Ásia possuem as menores taxas (JEMAL et al., 2011). No entanto, a incidência do 

CCR vem crescendo cada vez mais em áreas que possuíam baixa incidência no 

passado, isto se deve a uma combinação de alguns fatores como dieta inadequada, 

obesidade e aumento de tabagismo (CENTER et al., 2009).  

No Brasil, para o ano de 2012 calcula-se um total 30.140 casos novos de 

CCR, sendo 14.180 em homens e 15.960 em mulheres. Isto corresponde a um risco 

estimado de 15 casos novos a cada 100 mil homens e 16 a cada 100 mil mulheres. 

Entre os Estados mais afetados estão os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Rio Grande do Sul, com mais de 23 casos para cada 100 mil habitantes, incluindo 

homens e mulheres (INCA, 2013). A diferença de incidência em relação aos outros 

Estados brasileiros pode ser devido aos hábitos alimentares locais, que atuam como 

fatores de risco do CCR, como por exemplo a ingestão de carne vermelha. O Rio 

Grande do Sul, por exemplo, possui uma média de aquisição alimentar domiciliar per 

capita anual de 39,21 kg de carne, enquanto a média brasileira é 25,42 kg, segundo 

o Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Segundo o senso de 

2013 do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil registrou em 2010 13.344 

óbitos causados pelo CCR. 

Os principais fatores de risco do CCR são: idade avançada, presença anterior 

de pólipos colônicos, ou câncer colorretal, e fatores ambientais como ingestão de 

carne vermelha, ingestão de alimentos gordurosos, ingestão inadequada de fibras, 

obesidade, sedentarismo, diabetes mellitus, tabagismo e consumo elevado de álcool 

(CUNNINGHAM et al., 2010). 
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Devido a implementação de novos procedimentos como a detecção do CCR 

em estágios iniciais e terapias mais eficazes, a taxa de mortalidade em países com 

alta incidência de CCR, como os Estados Unidos, vêm diminuindo cada vez mais. 

Tais procedimentos são importantes pois a maioria dos casos de CCR ocorrem no 

reto (38%) ou no colón sigmoide (29%), duas partes do intestino grosso que são 

bem avaliadas no exame de sigmoidoscopia flexível (HAYNE et al., 2001). Estudo 

recente revelou que o exame de sigmoidoscopia flexível, quando adotado na triagem 

do CCR, causa uma redução significativa nas taxas de incidência e de mortalidade 

(SCHOEN et al., 2012). Além disso, a adoção também de medidas preventivas, 

aumentou a taxa de sobrevida média de pacientes com CCR em cinco anos: no 

início da década de 80, a sobrevida era de 56,5%, enquanto que na década de 90 

passou para 63,2%, e em 2004 foi de 65,9% (HOWLADER et al., 2012). 

 

 

1.1.1 Câncer colorretal esporádico e familiar 
 

 

O câncer pode ser definido como uma doença genética atípica. Genética, por 

ter como base mutações que afetam a função de genes supressores tumorais e 

oncogenes, e atípico por ser caracterizado em hereditário ou familial e o não-

hereditário ou esporádico. No câncer familial, uma mutação é herdada de um dos 

pais (germinativa) e outra mutação (somática) é adquirida ao longo da vida (Modelo 

de Knudson). No câncer esporádico, as duas mutações são do tipo somática e 

adquiridas ao longo da vida (HUANG et al., 1997). Os principais genes alterados 

são: KRAS (do inglês, v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog), DCC 

(do inglês Deleted Colorectal Cancer) e TP53 (do inglês, transformation related 

protein 53). A maioria dos casos de CCR são esporádicos (85%), os 15% 

remanescentes são hereditários ou familial (DAVIES et al., 2005).   

Nos casos de CCR do tipo familial, as principais síndromes hereditárias são o 

Câncer Colorretal Hereditário Não-Polipóide ou HNPCC (do inglês, Hereditary Non-

Polyposis Colorectal Cancer), também conhecido como Síndrome de Lynch, e a 

Polipose Adenomatosa Familiar ou FAP (do inglês,  Familial Adenomatous 

Polyposis) (CUNNINGHAM et al., 2010). Ambos os casos surgem devido a 

mutações de alta penetrância. No caso do HNPCC, os genes afetados estão ligados 
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ao sistema de reparo de pareamento de DNA incorreto, em especial os genes MSH2 

e MLH1. Enquanto que no FAP, o principal gene afetado é da polipose adenomatosa 

familiar (APC, do inglês, adenomatous polyposis coli),  (DE LA CHAPELLE, 2004). 

Nos casos de CCR esporádicos, a grande maioria possui uma elevada 

instabilidade cromossômica, desbalanço genético em vários loci, como no 5q, 8p, 

17p e 18q, e amplificação e translocação cromossômica, favorecendo a aneuploidia 

tumoral (LENGAUER et al., 1998; CUNNINGHAM et al., 2010). 

 

 

1.1.2 Adenoma e Adenocarcinoma colorretal 
 

 

Os adenomas colorretais (AC) são lesões que tem o potencial de se 

desenvolver em adenocarcinomas (AdC) (TANNAPFEL et al., 2010). Caso os AC 

não sejam removidos e continuem proliferando, seu volume aumentar em até 52% 

em dois anos (HOFF, 1987). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica os AC quanto ao seu grau 

de neoplasia intraepitelial em displasia de baixo e alto grau, e seu padrão histológico 

nos tipos viloso, tubular e túbulo-viloso. Quando o componente viloso é menor que 

25%, o AC é classificado em adenoma tubular. Enquanto que se o componente 

viloso for maior que 75%, o AC é classificado como adenoma viloso. Por outro lado, 

se o componente viloso estiver num intervalo entre 25 % e 75%, o AC é classificado 

como do tipo túbulo-viloso (SILVA, JS et al., 2010). Dos três tipos, o tipo tubular é o 

mais comum chegando a 80% dos casos (TANNAPFEL et al., 2010). Quanto a sua 

morfologia, a  displasias de baixo grau são classificadas em leve ou moderada, 

enquanto que as displasias de alto grau são classificadas por alterações 

morfológicas muito mais acentuadas (SILVA, JS et al., 2010). 

O tempo de transformação de um carcinoma a partir de um adenoma pode 

ser de 10 a 15 anos e somente uma pequena porcentagem de adenomas (5%) 

“evoluem” para carcinoma. Os sinais que indicam que o adenoma está se 

transformando em adenocarcinoma incluem o aumento da sua massa e do 

componente viloso, o grau de displasia e a idade do paciente (JORGENSEN et al., 

1993).  
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Segundo a WHO, os AdC podem ser caracterizados com base em vários 

tipos de classificação. Uma das mais utilizadas segue o padrão TNM de tumores 

malignos. A letra T refere-se ao grau de invasão do tumor primário. Por exemplo: T1, 

são tumores primários que invadem a submucosa do epitélio; T2, os que invadem a 

camada muscular própria; e T3, são tumores que invadem além da camada 

muscular. A letra N refere-se ao número de linfonodos regionais com metástase. O 

tipo N1 indica metástase em 1 a 3 linfonodos regionais e tipo N2 indica metástase 

em 4 ou mais linfonodos. Já a letra M informa se há metástase a distância. Por 

exemplo: M0, indica ausência de metástase a distância e M1, presença de 

metástase a distância (INCA, 2004) . 

Em razão da facilidade em definir histologicamente as etapas da progressão 

do adenoma em adenocarcinoma no CCR, foi possível também identificar quais 

genes são mais frequentemente mutados e relacionados diretamente com tal 

progressão. Portanto, o CCR é o câncer que tem sua base genética mais bem 

caracterizados (FEARON e VOGELSTEIN (1990) (Figura 1). 

 

 

1.1.3 Base genética do CCR 
 

 

A sequência de alterações genéticas que estão relacionas com a progressão 

do CCR foi um dos mais importantes achados relacionados com a oncogênese nas 

últimas décadas (Figura 1) (LESLIE et al., 2002). O modelo descrito por FEARON e 

VOGELSTEIN (1990) descreve as etapas da progressão do CCR e os acúmulos de 

alterações genéticas desde a mucosa normal, passando pelo adenoma inicial, 

intermediário e adenoma tardio, até chegar no adenocarcinoma. Estas alterações 

pode afetam principalmente oncogenes (por exemplo, o KRAS) e genes supressores 

tumorais (TP53).  

Mutações no gene APC, no estágio inicial, está relacionado com o estado 

hiperproliferativo do tecido epitelial em pacientes com CCR Como já mencionado 

anteriormente, mutações germinativas nesse gene são responsáveis pela síndrome 

hereditária Polipose Adenomatosa Familiar (LESLIE et al., 2002).  
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Alterações epigenéticos também estão relacionadas com este modelo. A 

análise do padrão de metilação dos tecidos normais adjacentes ao CCR mostraram 

uma hipometilação global em relação ao tecido tumoral (GOELZ et al., 1985).  

O segundo gene mais afetado no início da progressão do CCR é o gene 

KRAS. Este gene é fundamental na proliferação e diferenciação normal das células 

(BOS, 1989). Mutações nesse gene ocorrerem em uma única célula já mutada para 

o gene APC e a expansão clonal desta célula leva a um aumento do tumor a uma 

maior transformação histológica (FEARON e VOGELSTEIN, 1990).  A alta 

frequência de adenomas que possuem mutação nesse gene reforça a hipótese de 

que o K-ras tem um papel fundamental na tumorigênese do CCR (LESLIE et al., 

2002).  

Deleções no 18q são o segundo tipo de alterações mais comuns no CCR, 

afetando aproximadamente 70% dos casos. Essas alterações são observadas em 

cerca de 10-30% dos adenomas iniciais e sua incidência sobe para cerca de 60% 

em adenomas tardios (BOLAND et al., 1995). Inicialmente acreditava-se que o gene 

DCC  (Deleted Colorectal Cancer) era o gene supressor tumoral mais afetado pela 

deleções do 18q e, portanto, o principal candidato associado com a progressão do 

CCR (FEARON et al., 1990). No entanto, experimentos com camundongos knockout 

para o gene DCC, desqualificaram-no como supressor tumoral (FAZELI et al., 1997), 

reduzindo seu papel central na tumorigênese. Um outro estudo, apontam os genes 

SMAD2 (do inglês, mothers against DPP homolog 2) e SMAD4 (do inglês, mothers 

against DPP homolog 4), também localizados na região 18q, como os genes 

supressores tumorais associados com a progressão do CCR (HELDIN et al., 1997). 

Finalmente, o TP53 é quarto gene associado com a progressão do CCR, por 

estar mutado em 4-26% dos adenomas primários, em aproximadamente 50% dos 

adenomas tardios e em 50-75% dos adenocarciomas. Acredita-se que a perda da 

função da proteína p53 esta associada com o estágio final da progressão do CCR 

(LESLIE et al., 2002). O gene TP53 é o mais afetado em todos os canceres 

humanos (CARON DE FROMENTEL e SOUSSI, 1992). Sua função é de bloquear o 

ciclo celular na presença de dano de DNA, estimular o reparo de DNA e de 

promover a apoptose se o reparo não for suficiente (LANE, 1992). 

Embora essas mutações ocorram em uma ordem seguindo a sequência da 

progressão tumoral, é o acumulo total de mutações que promove a tumorigênese 

(LESLIE et al., 2002). 
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Figura 1. Sequência adenoma-adenocarcinoma. A progressão  do epitélio normal, através do 
adenoma ao adenocarcinoma, caracterizada pelo acúmulo de mutações em genes específicos. 

 
 
1.2 A mitocôndria e seu genoma 
 

 

A mitocôndria é uma organela extremamente importante na evolução 

eucariota. Acredita-se que ela evoluiu a partir de um organismo procarioto que foi 

englobado por uma célula eucariótica primitiva e, assim, foi gerada uma relação 

simbiótica. Essa teoria explicaria o fato da mitocôndria possuir genoma próprio, que 

codifica algumas de suas proteínas. Desde que foi englobada pela célula 

eucariótica, há cerca de 1.5 x 109 anos atrás, essas organelas perderam bastante 

seu genoma e passaram a depender de genes nucleares (WALLACE, 1982; 2007). 

O DNA mitocondrial (mtDNA) atual manteve somente 13 genes codificantes 

de polipeptídeos, os quais todos codificam componentes essenciais da fosforilação 

oxidativa (OXPHOS, do inglês, Oxidative phosphorylation). O genoma mitocondrial 

contém ainda, genes de RNA ribossômico (rRNA) 16S e 22 RNAs transportadores 
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(tRNA), necessários para a síntese de proteínas mitocondriais. Outras proteínas 

necessárias para OXPHOS, enzimas metabólicas e fatores reguladores do mtDNA 

são codificadas por genes nucleares, sintetizadas no citosol e importadas para 

dentro da organela (SHOFFNER e WALLACE, 1992). 

O código genético usado pelas mitocôndrias humanas é diferente do código 

utilizado pelo genoma nuclear, assim os genes mtDNA não são lidos pelo sistema 

núcleo-citoplasma (WALLACE, 1982).  

O genoma mitocondrial humano consiste em uma molécula circular, 

possuindo 16.569 pares de base (pb), localizada na matriz mitocondrial e com 

milhares de cópias presentes por célula (ANDERSON et al., 1981). O mtDNA possui 

duas fitas: uma fita chamada pesada (H, do inglês Heavy strand ), rica em guanina, 

e a outra leve (L, do inglês Light strand), rica em citosina. A fita H possui 12 dos 13 

genes codificantes de proteínas, 12 dos 22 genes codificantes de tRNA e os genes 

de rRNA. Íntrons estão ausentes no genoma mitocondrial, sendo todos os genes 

contínuos (ANDERSON et al., 1981; ZEVIANI et al., 1998). O único segmento não 

codificante é o D-loop (do inglês, displacement loop), uma região com 1121pb, onde 

está localizada a origem de replicação da fita H (OH) e os promotores de transcrição 

das fitas H e L (CLAYTON, 1982) (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Mapa do genoma mitocondrial humano. Estão ilustrados no mapa os sete genes 
codificadores de subunidades do complexo I em vermelho (ND1, ND2, ND3, ND4, ND4L, ND5 e 
ND6), uma subunidade do complexo III, em laranja (CYB), três subunidades do complexo IV em roxo 
(COXI, COXII, COXIII), 22 genes codificadores de tRNA em azul. São mostradas também as origens 
de replicação da fita pesada (OH) e da fita leve (OL) e os promotores da transcrição da fita pesada 
(HSP) e da leve (LSP). ND1, ND2, ND3, ND4, ND5, ND6 do inglês NADH dehydrogenase subunit 1,2, 
3, 4, 5, 6. COXI, II, III, do inglês cytochrome oxidase subunit I, II, III. CYB, do inglês cytochrome b.  
Fonte: Retirada de SCHON et al. (2012). 
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O mtDNA é replicado a partir de duas origens através da DNA polimerase Υ 

(pol Υ). A replicação é iniciada na OH utilizando oligonucleotídeos gerados a partir 

de transcritos da fita L. Então, a síntese da fita H continua por, aproximadamente, 

65% ao redor do mtDNA, deslocando a fita H parental até chegar a origem da fita L 

(OL). Uma vez exposto a fita H deslocada, o OL se dobra em uma estrutura de loop 

e a síntese da fita L é iniciada. Dessse modo a replicação do mtDNA é caracterizada 

como bidirecional e assimétrica (CLAYTON, 1982).  

A transcrição do mtDNA é iniciada a partir de dois promotores do D-loop, PL e 

PH. A transcrição de ambos os promotores prossegue em volta do genoma circular 

gerando um RNA policistrônico. Os genes de tRNAs que interrompem as grandes 

sequências de rRNA e mRNA se dobram sobre no transcrito e são cortadas. Os 

mRNA e rRNA liberados são, então, poliadenilados, enquanto que os tRNA sofrem 

modificações e tem a sequência CCA adicionada a ponta terminal 3’ (ATTARDI et 

al., 1982; ATTARDI e MONTOYA, 1983; CLAYTON, 1984; TAANMAN, 1999). 

Uma das principais características do mtDNA é o seu padrão de herança: 

exclusivamente materno. Essa caractersística possibilitou o estudo de todas as 

variantes do mtDNA humano culminando na descrição do ancestral comum materno, 

denominada de Eva mitocondrial, que viveu há aproximadamente 200.000 anos 

atrás na África (BEHAR et al., 2008). Ao longo das linhagens maternas, as variantes 

das sequências do mtDNA evoluíram a partir de uma acumulação sequêncial de 

mutações, que podem ser representadas em uma árvore representando todas as 

relações filogenéticas entre as variantes do mtDNA. Os ramos da árvore filogenético 

mitocondrial são os haplogrupos, grupo de mutações que compartilham o mesmo 

ancestral comum (VAN OVEN e KAYSER, 2009). 

Análises de filogeografia das linhagens mitocondriais levaram a identificação 

de haplogrupos que são específicos a algumas populações. Desse modo, a 

localização geográfica de uma determinada linhagem mitocondrial permite a 

inferência da sua origem continental, o que possibilita a avaliação da ancestralidade 

matrilinear de populações miscigenadas (ALVES-SILVA et al., 2000). 

Devido a presença de milhares de cópias de seu genoma nas células, é  

frequente a ocorrência da heteroplasmia. A taxa de heteroplasmia é usada para 

descrever a razão entre o mtDNA mutante comparado com o normal (HUANG, 

2011), ou seja, coexistência de genomas mitocondriais com diferentes variações em 

células normais (Figura 3). Quando as variações são mutações patogênicas, o 
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fenótipo da célula permanece normal até que a taxa de mtDNA mutante chegue a 

um limite crítico, expressando assim o fenótipo mutante (WALLACE et al., 1997). 

Esse limite varia entre diferentes tipos de mutações e tecidos afetados (HAYASHI et 

al., 1991). 

 

 
Figura 3. Esquema representando a Heteroplasmia. Um evento mutacional cria heteroplasmia em 
uma célula, mas a principio o numero de mitocôndrias mutantes (verdes) é bem menor que 
mitocôndrias normais (azul). A proliferação clonal levará a níveis diferentes de mitocôndrias 
mutadas,e o acumulo destas, acima de um determinado nível, levará a expressão do fenótipo 
mutante (Wallace, Stugard et al., 1997). 

 

Outra característica interessante do genoma mitocondrial é sua alta taxa de 

mutação: as variações se acumulam cerca de 10 a 17 vezes a mais do que no 

genoma nuclear (NECKELMANN et al., 1987; WALLACE et al., 1997). As 

mitocôndrias parecem ser deficientes em um sistema de reparo preciso 

(BOGENHAGEN, 1999) e carecem de proteínas protetoras, como as histonas. Além 

disso, estão fisicamente próximos da membrana mitocondrial interna, onde espécies 

reativas de oxigênio (ROS, do inglês Reactive oxygen species) são gerados por sub-

produtos da OXPHOS  (SCHON et al., 2012). 

As ROS danificam o mtDNA, gerando modificações oxidativas nas bases de 

DNA, substituições de base e rearranjos. A acumulação dessas mutações somáticas 

durante a vida pode levar ao déficit bioenergético, levando ao envelhecimento e 

morte celular (TROUNCE et al., 1989; SIMONETTI et al., 1992; OZAWA, 1995). 

Além do processo de senescência, mutações no mtDNA são importantes para 

progressão de doenças relacionadas com genoma mitocondrial. A maioria das 

mutações herdadas não são suficientes para suprimir a OXPHOS, no entanto, a 

acumulação de mutações somáticas podem levar a alterações na OXPHOS 
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induzindo a expressão do fenótipo mutante (WALLACE et al., 1992; WALLACE, 

1994). 

A OXPHOS é o sistema pelo qual a mitocôndria produz Adenosina trifosfato 

(ATP). O sistema consiste em cinco grandes complexos proteicos chamados: 

Complexo I, NADH desidrogenase ou NADH; complexo II, succinato desidrogenase 

ou succinato; complexo III, citocromo c oxidoredutase; complexo IV, citocromo c 

oxidase, cyclo-oxigenase ou citocromo c reduzido; e complexo V, ATP sintase. 

Esses complexos estão localizados na membrana mitocondrial interna. Além disso, o 

sistema possui duas cadeias transportadoras de elétrons, ubiquitinona ou coenzima 

Q10 e o citocromo C. A principal função da OXPHOS é transportar elétrons do 

NADH ou FADH2 para moléculas de oxigênio, gerando água como subproduto. 

Durante o transporte de elétrons, os complexos I, III e IV bombeiam prótons da 

matriz mitocondrial para o espaço entre membranas, resultando no aumento do 

potencial ao longo da membrana mitocondrial interna. Na presença de Adenosina 

difosfato (ADP), o complexo V permite o fluxo contrário de prótons através da matriz, 

resultando na geração de energia na forma de ATP (POYTON e MCEWEN, 1996; 

CHANDRA e SINGH, 2011) (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Cadeia transportadora de elétrons e seus complexos proteicos. A cadeia respiratória é 
composta pelos complexos I, II, III, IV e V. Os transportadores de elétrons são a Coenzima Q (CoQ) e 
o Citocromo C (Cyt c). Os complexos I a IV bombeiam prótons derivados de NADH e FADH2 
produzidos no ciclo do ácido tricarboxilico, da matriz pela membrana mitocondrial interna (MIM) para 
o espaço entre membranas (IMS), para gerar um gradiente de prótons. O gradiente de prótons é 
utilizado pelo complexo V para a produção de ATP. Fonte: Adaptada de SCHON et al. (2012). 
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1.3 A mitocôndria e o câncer 
 

 
1.3.1 Efeito Warburg 

 

 

A mitocôndria é a principal fonte de energia da célula, graças aos seus 

complexos proteicos da OXPHOS. O ATP, produzido por essa organela, é essencial 

para todas as reações químicas necessárias para manter a homeostase celular. 

Além disso, mudanças na permeabilidade da membrana mitocondrial levam a 

liberação de mediadores pro-apoptóticos, que regulam diversas cascatas de 

sinalização, inclusive a de apoptose. Com isso, a mitocôndria tem papel crucial no 

controle da vida e morte da célula (SEOANE et al., 2011). 

Estudos sugerem que o sistema OXPHOS é severamente comprometido 

durante o câncer, inclusive, defeitos no nesse sistema são descritos como um dos 

fenótipos mais comuns (WARBURG, 1956; SINGH et al., 1999; BIANCHI et al., 

2001; CHANDRA e SINGH, 2011). Uma propriedade comum dos canceres invasivos 

é o metabolismo de glicose alterado (GATENBY e GILLIES, 2004). A glicólise, 

primeiramente, requer a conversão de glicose em piruvato e, em seguida, este é 

convertido em ácido láctico (Figura 5A). Na maioria das células de mamíferos, a 

glicólise é inibida na presença de oxigênio, o que permite a oxidação do piruvato, 

pela mitocôndria, em CO2 e H2O. A essa inibição dá-se o nome de “efeito Pasteur” 

(RACKER, 1974). A versatilidade metabólica das células é essencial para a 

manutenção da produção energética por meio da variação das concentrações de 

oxigênio (GATENBY e GILLIES, 2004). 
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Figura 5. Metabolismo: Diferenças entre fosforilação oxidativa, glicólise anaeróbica e glicólise aeróbica 
(Efeito Warburg). A: Na presença de oxigênio, tecido diferenciado metaboliza a glicose em piruvato e, em 
seguida, oxida o piruvato na mitocôndria durante a fosforilação oxidativa. Como oxigênio é necessário no 
final da cadeia transportadora de elétrons, essa molécula é fundamental nesse processo. Em condições 
limitadas de oxigênio, as células direcionam a síntese de piruvato pelo glicólise através da geração de 
lactato. B: O efeito Warburg consiste na conversão de glicose em lactato independente das condições de 
oxigênio, fenômeno observado em células tumorais e proliferativas. Adaptada de VANDER HEIDEN et al. 
(2009). 

 

Em 1930, Otto Warburg propôs que o câncer força as células a mudar o 

processo de geração de energia para glicólise, independente das condições 

aeróbicas (GOTTLIEB e TOMLINSON, 2005; MODICA-NAPOLITANO et al., 2007; 

KULAWIEC, OWENS, et al., 2009; CHANDRA e SINGH, 2011). A conversão de 

glicose em ácido lático, na presença de oxigênio, é chamado “efeito Warburg” e é, 

especialmente, observado em canceres, o que levou Warburg a crer que essa 

doença resulta de defeitos no metabolismo (WARBURG, 1956) (Figura 5B).  

Observações experimentais do aumento da glicólise em tumores, mesmo na 

presença de oxigênio, vem sido repetidamente verificada, reconsiderando a atenção 

dos pesquisadores no metabolismo tumoral (SEMENZA et al., 2001). Linhagens 

celulares derivadas de tumores mantém seu metabolismo em culturas com 

condições normais de oxigênio, indicando que a glicólise aeróbica é constantemente 

hiper-regulada através de estáveis mudanças genéticas ou epigenéticas. Por 

exemplo, a linhagem de câncer de mama não invasiva MCF-7 tem taxas de 

consumo de glicose aeróbica inferiores quando comparadas com a linhagem 

altamente invasiva MDA-mb-231(GATENBY e GILLIES, 2004). A atividade 

metabólica alterada é fundamental para a manutenção da proliferação 
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descontrolada, inibição das vias de sinalização inibitórias do crescimento celular, 

migração celular e disseminação da metástase (SCHULZE e HARRIS, 2012). 

 

 

1.3.2 Mecanismo moleculares do efeito Warburg 
 

 

Os complexos HIF1 e HIF2 (Fator indutor de hipóxia) são os principais fatores de 

transcrição responsáveis pela mudança da expressão gênica na resposta celular a 

hipóxia (Figura 6). Os complexos são heterodímeros compostos pelas subunidades 

HIF1β e HIF1α ou HIF2α que possuem expressão constitutiva e são rapidamente 

estabilizadas em situações de pouco oxigênio. Em condições normais de oxigênio, a 

subunidade HIF1α sofre uma hidroxilação dependente de oxigênio pela enzima prolyl 

hidroxilase (PHD), resultando no reconhecimento da subunidade pela proteína Von 

Hippel Lindau (pVHL), a qual se liga e medeia sua ubiquitinação (BERTOUT et al., 2008). 

Além da sua estabilização em situações de hipóxia, o HIF1α também pode ser 

ativado em situações de normóxia através de mutações em genes, como: Succinato 

desidrogenase (SDH) (SELAK et al., 2005), Fumarato hidratase (FH) (KING et al., 2006) 

e TP53 (MATOBA et al., 2006). Uma vez ativado, o HIF1α aumenta a transcrição de 

genes codificantes de transportadores de glicose e enzimas glicoliticas, aumentando a 

capacidade de glicólise da célula (SEMENZA, 2010). 

 

 
Figura 6. Resposta molecular a hipóxia. Na presença de oxigênio (Normóxia), a PHD marca o HIFα, 
permitindo sua interação com a pVHL. A interação entre pVHL e HIFα causa a degradação do HIF 
pela ubiquitinação. Em resposta a baixas condições de oxigênio (Hipóxia), a pVHL é nitrosilada 
impedindo sua interação e posterior degradação com a HIFα. A HIFα irá então estimular a expressão 
do VEGF, estimulando assim a angiogênese. Fonte: Adaptada de RAHIMI (2012). 
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Mutações herdadas em genes que participam do complexo II, SDH e FH, 

foram associadas com síndromes hereditárias e isso levantou interesse sobre o 

papel desses genes como supressores tumorais. Ambas enzimas pertencem ao 

ciclo do ácido tricarboxilico (TCA), que conecta o metabolismo da glicose do citosol a 

OXPHOS na mitocôndria (GOTTLIEB e TOMLINSON, 2005). O acúmulo do 

Succinato, devido a inibição da SDH ou FH, demonstrou transmitir um sinal 

oncogênico, a partir da mitocôndria para o citosol, inibindo a atividade da PHD, o 

que leva a estabilização da subunidade da HIF1α em níveis normais de oxigênio. 

Isso resulta na transcrição de inúmeros genes que tem papel conhecido na 

tumorigênese, inclusive fatores angiogênicos como, fator de crescimento vascular 

endotelial (VEGF) (SCHULZE e HARRIS, 2012) (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Via succinat –fumarato de sinalização metabólica. O acúmulo de succinato devido a inibição 
da SDH pode seguir para o citosol e inibir a atividade da PHD. Consequentemente a HIFα não é 
hidrolisada e escapa da ubiquitinização mediada pela pVHL. O HIFα é translocado para o núcleo, 
onde encontra-se com o HIFβ e induz a expressão de vários genes dde resposta a hipóxia. Fonte: 
Adaptada de GOTTLIEB e TOMLINSON (2005). 

 

A cadeia respiratória é a maior fonte de ROS da célula, principalmente através 

da produção de radicais superóxidos pelos complexos I e III. Em baixos níveis, ROS 

aumentam a proliferação e sobrevivência celular e são fundamentais para eventos em 

vias que mantem a homeostase celular (GIANNONI et al., 2005). Em níveis 

intermediários, ROS induzem a expressão de genes de resposta ao estresse como a 

estabilização do HIF1. Já em níveis elevados, ROS podem causar danos a 
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macromoléculas, como o DNA, induzir a senescência e permeabilizar a membrana 

mitocondrial, levando a liberação do citocromo C e, por fim, apoptose (BELL et al., 

2005; GARRIDO et al., 2006; RAMSEY e SHARPLESS, 2006) (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Disfunção mitocondrial e ativação do HIFα. A PHD necessita da presença de oxigênio e α-
cetoglutarato, como substrato, e Ferro e ascorbato, como cofatores,  para hidrolisar o HIFα. As duas 
reações acopladas catalisadas pela PHD são a hidroxilação da prolina e a descarboxilação do α-
cetoglutarato em succinato, portanto, a inibição da atividade da PHD em células deficientes em SDH, 
talvez seja mediada por ROS. Fonte: Adaptada de GOTTLIEB e TOMLINSON (2005). 

 

O papel dos ROS na estabilização do HIFα ainda não é bem claro 

(HAMANAKA e CHANDEL, 2009). Evidências sugerem que a oxidação do ferro no 

sítio catalítico da PHD talvez tenha uma função central nesse mecanismo (GERALD 

et al., 2004). PATTEN et al. (2010), demonstraram que a inibição de ROS gerados a 

partir da mitocôndria, bloqueou a estabilização e a transcrição dependente de HIF1α. 

Vias supressoras tumorais também afetam o metabolismo (SCHULZE e 

HARRIS, 2012). Por exemplo, o TP53 mantem a atividade mitocondrial através da 

expressão da SCO2, enzima necessária para a montagem do Citocromo C oxidase 

2. A perda desse gene gera consequências metabólicas do efeito Warburg 

(MATOBA et al., 2006).  

Além disso, o TP53 possui papel regulador na glicólise (CAIRNS et al., 2011). 

O TP53 ativa a expressão da Hexoquinase 2 (HK2), que converte glicose em 

glicose-6-fosfato (G6P) (MATHUPALA et al., 1997). O GP6 pode seguir para a 

glicólise, para a produção de ATP, ou entrar na via das pentoses-fosfato (PPP), que 

mantem a produção da ribose e Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo Fosfato 
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reduzido (NADPH). Em algumas situações, a p53 pode inibir a glicólise através da 

indução do gene TIGAR (do inglês, TP53-induced glycolysis and apoptosis 

regulator), enzima homóloga a frutose 2,6-bifosfato (BENSAAD et al., 2006). O 

aumento da expressão do TIGAR aumenta a disponibilidade da G6P para entrada 

dessa macromolécula na PPP, inibindo assim atividade glicolítica como parte da 

resposta ao dado de DNA (JIANG et al., 2011). 

 

 

1.4 Alterações no mtDNA e suas consequências no Câncer 
 

 

A instabilidade do genoma mitocondrial pode ser definida pela ocorrência de 

mutações em células tumorais que não são encontradas em células normais do 

mesmo individuo (BIANCHI et al., 2001). Embora a instabilidade do mtDNA em 

outras doenças já tenha sido relatada há um certo tempo, o papel dessas alterações 

ganhou atenção a partir da descoberta das mutações em genes do TCA em células 

cancerígenas. Defeitos nos genes SDH e FH, ambos membros do complexo II e 

codificados no genoma nuclear, são bem estabelecidos no câncer (SCHULZE e 

HARRIS, 2012). 

POLYAK et al. (1998) analisou pela primeira vez o genoma mitocondrial em 

linhagens tumorais colorretais, amostras tumorais e tecidos adjacente. Os resultados 

mostraram que células tumorais apresentam mais mutações mitocondriais que os 

tecidos não-cancerígenos (POLYAK et al., 1998). Desde então, vários estudos 

analisaram e associaram uma ou mais genes do genoma mitocondrial com alguns 

tumores como, mama (Imanishi, Hattori et al., 2011), tireóide (Abu-Amero, Alzahrani 

et al., 2006), próstata (Petros, Baumann et al., 2005, Kloss-Brandstatter, Schafer et 

al., 2010), fígado (Nomoto, Yamashita et al., 2002), pâncreas, cabeça e pescoço 

(Ha, Tong et al., 2002) e pulmão (Fliss, Usadel et al., 2000; Jakupciak, Maragh et al., 

2008) (Figura 9). 

Proteínas com sequências alteradas, resultantes de mutações somáticas no 

mtDNA, demonstraram ter sua montagem e estabilidade prejudicadas e, com isso, 

resultam em estruturas deficiente nos complexos da cadeira respiratória levando a 

deficiência de OXPHOS (CAREW e HUANG, 2002; PIETKA et al., 2008; PLAK et al., 

2008).  
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Figura 9. Associações de regiões mitocondriais e câncer. Genoma mitocondrial mostrando regiões 
foram associadas com diferentes tipos de cânceres. Fonte: Adaptada de CHATTERJEE et al. (2006). 

 

Ainda, estudos com cíbridos, híbridos citoplasmáticos no qual pode-se 

combinar um genoma nuclear de uma fonte com o genoma mitocondrial de outra 

fonte (CAIRNS et al., 2011), apresentaram a possibilidade de mutações no mtDNA 

estarem envolvidos no desenvolvimento do potencial metastático (ISHIKAWA, 

KOSHIKAWA, et al., 2008).  

ISHIKAWA e HAYASHI (2010) em seus resultados, propuseram um 

mecanismo no qual mutações no mtDNA podem regular a metástase na célula 

tumoral por meio da super produção de ROS. Tal potencial metastático é controlado 

reversivelmente pelo tratamento com sequestradores de ROS. No entanto, nem 

todas as metástases são mediadas via mtDNA, embora mutações podem ser um 

dos fatores indutores (ISHIKAWA e HAYASHI, 2010). Imanishi, Hattori et al., 2011, 

utilizando a linhagem de carcinoma de mama humano, demonstrou mutações no 

mtDNA induzindo defeitos no complexo I e elevando a produção do lactato, efeito 

correspondente ao Warburg, o que pode resultar em parte no potencial metastático 

dessa célula. Outro estudo desse mesmo grupo, também encontrou mutações no 

mtDNA induzindo metástase em linhagem de carcinoma de pulmão em 

camundongos (ISHIKAWA, TAKENAGA, et al., 2008). 
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Assim como mutações no mtDNA, alterações no número de cópias do 

genoma mitocondrial podem alterar a homeostase celular. O conteúdo do mtDNA é 

modulado de acordo com as condições fisiológicas da célula e podem sofrer 

mudanças significativas em microambientes diferentes (HOPPELER et al., 2003; 

SHADEL, 2008). Evidências que o número de cópias do mtDNA são diminuídas em 

câncer de mama e Sarcoma de Ewing estão associadas com a ocorrência de 

mutações somáticas localizadas próximas as origens de replicação da fita pesada no 

D-loop (YU et al., 2009; YU et al., 2010).  

A diminuição no número de cópias mitocondriais também podem estar 

envolvida com a deficiência na via de sinalização mediada pela proteína p53 (YU, 

2011). A proteína p53 mantém a estabilidade do genoma mitocondrial em resposta a 

danos de DNA induzidos por ROS, através de sua translocação para dentro da 

mitocôndria e interação com a DNA polimerase Υ, e também estimula a biogênese 

mitocondrial como uma proteína mito-checkpoint (ACHANTA et al., 2005; 

KULAWIEC, AYYASAMY, et al., 2009) Com isso, perda ou variações na p53 pode 

levar ao aumento da sensibilidade do mtDNA a ROS, acarretando em variações do 

seu conteúdo na célula (LEBEDEVA et al., 2009). 

A busca por mutações no mtDNA eram feitas de maneiras pontuais, 

analisando apenas algumas regiões mitocondriais, dado a tecnologia que existia. O 

trabalho de POLYAK et al. (1998), assim como alguns trabalhos posteriores, foi 

pioneiro também em analisar o genoma mitocondrial completo, pelo método de 

Sanger. Outros trabalhos seguiram essa mesma metodologia, no entanto, é um 

método caro e dispendioso (LIEVRE et al., 2005; WANG et al., 2011).  

Com o advento plataformas de Next Generation Sequencing (NGS), a 

obtenção de sequências do genoma foi facilitada e a análise de todo o genoma 

mitocondrial passou a ser feita rapidamente e com baixo custo. Apenas alguns 

trabalhos analisaram o mtDNA em células tumorais colorretais utilizando esse 

método (HE et al., 2010; LARMAN et al., 2012). 

Como já comentado, foi proposto que a hiper-regulação da glicólise durante 

condições normais de oxigênio, efeito Warburg, pode induzir defeitos na respiração 

mitocondrial e regular o fenótipo tumoral, como o potencial metastático, através da 

indução de vias pseudo-hipoxica durante a normóxia. Paralelamente a isso, 

proteínas com sequências alteradas, resultantes de mutações somáticas no mtDNA, 

demonstraram ter sua montagem e estabilidade prejudicadas e, com isso, 
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resultaram em estruturas deficientes nos complexos da cadeia respiratória levando a 

deficiência de OXPHOS (CAREW e HUANG, 2002; PIETKA et al., 2008; PLAK et al., 

2008). 

Vários estudos sugeriram que as funções mitocondriais são profundamente 

alteradas em células transformadas e mutações e alterações no número de cópias 

do mtDNA são importantes para processo carcinogênico (SMIRAGLIA et al., 2008; 

KULAWIEC, OWENS, et al., 2009).  

O câncer colorretal possui as suas etapas de progressão bem caracterizadas 

tanto em relação as modificações histológicas como em relação a mutações em 

oncogenes e genes supressores tumorais, caracterizadas na sequência adenoma-

carcinoma (FEARON e VOGELSTEIN, 1990).  Vários estudos procuraram as 

mutações do mtDNA nos carcinomas colorretais (POLYAK et al., 1998; LIEVRE et 

al., 2005; HE et al., 2010; WANG et al., 2011; LARMAN et al., 2012) e apenas um 

estudo focou em adenoma (MEHRABI et al., 2010), no entanto nenhum estudo 

avaliou os adenomas e adenocarcinomas do mesmo individuo. 

Portanto, o presente estudo procurou avaliar a instabilidade do genoma 

mitocondrial dos adenomas e adenocarcinomas colorretais a fim de encontrar 

mutações que auxiliem a elucidar os mecanismos moleculares por trás das 

alterações mitocondriais na progressão tumoral. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1.  Objetivo geral 
 

 

Avaliar a instabilidade do genoma mitocondrial em adenomas e 

adenocarcinomas colorretal em relação a tecidos normais do mesmo paciente. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

 

• Rastrear mutações específicas de adenoma e adenocarcinoma 

colorretal com base na análise do genoma mitocondrial; 

 

• Estimar a patogênicidade das mutações específicas de adenomas e 

adenocarcinomas colorretal; 

 

• Avaliar o grau de heteroplasmias em adenomas e adenocarcinomas 

colorretal; 

 

• Calcular o número de cópias relativas do genoma mitocondrial em 

adenomas e adenocarcinomas colorretal. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Obtenção das amostras 
 

 

Foram utilizadas amostras de nove pacientes diagnosticados com 

adenocarcinoma colorretal, coletadas através de exame colonoscópico ou durante 

procedimento cirúrgico no período de novembro de 2010 a março de 2012. Como 

critério de inclusão os pacientes deveriam apresentar adenoma e adenocarcinoma 

no momento do exame. Nenhum dos pacientes recebeu tratamento químio ou 

radioterápico antes da coleta dos tecidos. Pacientes com histórico de polipose 

familial, doença inflamatória do intestino ou câncer colorretal hereditário foram 

excluídos do estudo. Todas as amostras haviam sido coletadas e armazenadas no 

Banco de Tumores Proctológicos  (processo do Comitê de Ética nº 2374/2008) do 

Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP/USP) do campus de Ribeirão Preto. Colaboram com o estudo a Profa. 

Dra. Fernanda Maris Peria, Oncologista do Departamento de Clínica Médica da 

FMRP/USP e os Profs. Drs. Omar Feres e José Joaquim Ribeiro da Rocha do 

Departamento de Cirurgia e Anatomia da FMRP/USP. Foram também utilizadas 

amostras de adenoma, tecidos adjacentes (não-tumoral) e sangue periférico dos 

mesmos pacientes (Tabela 1). As amostras fazem parte originalmente da tese de 

doutorado da aluna Aline Simoneti Fonseca. 

 
Tabela 1. Informações clínicas dos pacientes 

Paciente Sexo Idade Local Cor Pólipo1 Lesão2 Estadiamento3 
1 M 77 sigmóide branco A.T.D.L A.T.I.M.D T1N0 
2 F 88 reto branca A.T.V.D.L A.T.I.P.D T2N2 
3 F 69 Reto-sigmóide mulata A.T.D.L A.T.I.M.D T3N1 
4 M 87 sigmóide branco A.T.D.L A.T.I.M.D T3N0 
5 F 72 ascendente branca A.T.D.M A.T.I.M.D T3N1 
6 M 66 reto baixo branco A.T.D.M A.T.I.M.D ------ 
7 F 35 sigmóide mulata A.T.D.M A.T.I.M.D T3N1 
8 M 88 reto baixo branco A.T.D.L A.T.I.M.D T3N2 
9 M 75 reto-sigmóide mulato A.T.D.A.B A.T.I.M.D T3N2 

M: Masculino, F: Feminino. 
1A.T.D.L: Adenoma Tubular com displasia leve, A.T.D.M: Adenoma Tubular com displasia moderada, A.T.D.A.B: Adenoma 
Tubular com displasia de alto e baixo grau, A.T.V.D.L: Adenoma Túbulo-viloso com displasia leve. 
2A.T.I.M.D: Adenocarcinoma Tubular Invasivo Moderadamente diferenciado, A.T.I.P.D: Adenocarcinoma Tubular Invasivo 
Pouco diferenciado. 
3Classificação TMN de tumores malignos: T: extensão do tumor primário; N: Ausência ou presença e a extensão de metástase 
em linfonodos regionais; M: Ausência ou presença de metástase a distância. 
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3.2. Aspectos éticos 

 

 

O projeto foi aprovado em 18/08/2012 pelo comitê de ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto FMRP/USP, processo número 

72902/2012. 

 

 

3.3.  Extração de DNA 
 

 

Para a extração de DNA foi utilizado aproximadamente 1 cm3 de tecido das 

amostras de adenomas, adenocarcinomas e tecido adjacente. Cada amostra foi 

envolvida em gelo seco e submetida à maceração com nitrogênio líquido. No tecido 

macerado foi acrescentado 1000ul de trizol e em seguida adicionados 200 ul de 

clorofórmio e 10uL de glicogênio. A solução foi homogeneizada e em seguida 

centrifugada a 13000 rpm, por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante (contendo RNA) 

foi processado e armazenado em freezer freezer -80ºC para análise futura. No 

restante (parte rosa) foi e adicionado 600 uL de etanol 100%. A solução foi 

novamente homogeneizada e centrifugada por 10 minutos, em 13000 rpm, a 4ºC. O 

sobrenadante foi descartado e ao pellet foi adicionado 1000ul de solução de 

lavagem (citrato de sódio em etanol). Em seguida foi centrifugado por 15 minutos, 

em 13000 rpm a 4ºC. O sobrenadante foi descartado novamente e ao pellet 

adicionado 1000 ul de solução de lavagem. Em seguida a solução foi, novamente, 

centrifugada por 10 minutos, a 13000 rpm a 4ºC. Foi adicionado 1000 ul de etanol 

75% ao pellet e centrifugado por 10 minutos, a 13000 rpm a 4ºC. Descartou-se o 

sobrenadante e o pellet ficou secando por 15 min. Por fim, foi adicionado 50 ul de 

H2O. 

Para extração do DNA do sangue periférico dos pacientes foi utilizado o kit de 

extração Super Quik-Gene-Rapid DNA Isolation (Promega) seguindo o protocolo 

estabelecido pelo fabricante. Após a extração, o DNA foi quantificado, diluído para a 

obtenção de uma alíquota de trabalho com concentração de 100ng/µL de DNA e 

posteriormente foram armazenadas a -20ºC até as análises. 
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3.4. Amplificação do genoma mitocondrial 

 

 

A amplificação do genoma mitocondrial ocorreu através da Reação em cadeia 

da polimerase (PCR) em duas etapas. A princípio, o genoma foi amplificado em três 

fragmentos longos (Tabela 2) que cobrem toda a extensão do genoma mitocondrial. 

Na segunda etapa, foram utilizados 28 pares de primers para amplificar, a partir dos 

três fragmentos gerados na primeira etapa, fragmentos sobrepostos de 

aproximadamente 650pb (TAYLOR et al., 2001). 
 

 
3.4.1. Primeira etapa da amplificação 
 

 

O genoma mitocondrial foi amplificado utilizando três pares de primers 

desenhados com auxílio do software Primer3 1  usando a montagem do genoma 

mitocondrial humano CRCh37/hg19 como referência2 (Figura 10). Os primers foram 

avaliados quanto a sua eficiência pelo software OligoAnalyzer 3.1 3 . Para a 

amplificação dos fragmentos foi utilizado o protocolo LongRange PCR (QIAGEN 

LongRange PCR Kit, Qiagen) com 500ng de DNA genômico numa reação final de 

PCR de 50µL. O protocolo foi conduzido conforme as especificações do fabricante. 

As condições de temperatura para a PCR foram estabelecidas como: 93°C por 3 

minutos para desnaturação inicial, seguido de 35 ciclos de 15 segundos a 93°C para 

desnaturação, anelamento (Tabela 2) por 30 segundos, elongação a 68°C por 1 

minuto por cada quilobase de DNA genômico. 

 
Tabela 2. Primers para a primeira etapa de amplificação. 

Fragmentos Sequências dos primers Fragmento 
(pb) 

Anelamento 
(°C) 

    
Fragmento I F: AGAACACTACGAGCCACAG   
 R: GATGAGATATTTGGAGGTGGG 7.500 56 
Fragmento II F: TACTCCCGATTGAAGCCCCCATTC   
 R: CAGTTCACTTTAGCTACCCCCAAG 8.500 62 
Fragmento III F: CCTCCCTGACAAGCGCCTATAGC   
 R: CTTTGGCTCTCCTTGCAAAGT 4.919 60 
                                                            1 http://frodo.wi.mit.edu/primer3_code.html 2 http://genome.ucsc.edu 3 http://www.idtdna.com/analyzer/applications/oligoanalyzer/ 
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Figura 10.  Representação esquemática das regiões dos fragmentos amplificados do genoma 
mitochondrial na primeira etapa. 

 

 

3.4.2. Segunda etapa da amplificação 
 

 

Na segunda etapa de amplificação foi utilizado um conjunto de primers 

publicados em TAYLOR et al. (2001) (Apêndice 1). Todas as amplificações foram 

realizadas em um volume total de 25 µL de reação.  Cada reação continha tampão 

1X ((NH4)2SO4 2M, Tris-HCl 2M, MgCl2 1M e Tween 20 a 1%), 100 µM de dNTP, 

0,1pM de cada primer, 1U de Taq DNA Polimerase (Biotools, Madri, Espanha), 2µL 

do produto da PCR da primeira etapa.  

Como descrito em TAYLOR et al. (2001) todos os primers foram desenhados 

com a temperatura de anelamento de 58°C. As condições de temperatura para a 

PCR foram estabelecidas como: 94°C por 12 minutos para desnaturação inicial, 

seguido de 35 ciclos de 1 minuto a 94°C para desnaturação, anelamento a 58°C por 

1 minuto, elongação a 72°C por 1,5 minutos e elongação final de 72°C por 5 

minutos. 
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3.5. Purificação e quantificação 

 

 

Todos os fragmentos amplificados das duas etapas descritas anteriormente, 

foram purificados com o kit da Promega Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System, 

seguindo recomendações do fabricante. Em seguida, o DNA purificado foi 

quantificado em NanoVue CTC 1547 (GE Healthcare Life Sciences) e avaliado 

quanto a sua integridade no Bioanalyzer 2100 (Agilent), kit DNA 12000, e no 

QuantiFluor™-ST Fluorimeter (Promega), utilizando o kit Quantifluor TM dsDNA 

System, conforme orientações dos fabricantes. A integridade do amplicon, o 

tamanho correto e a ausência de bandas inespecíficas, são parâmetros essenciais 

para obter um resultado de alta qualidade em plataformas de Next Generation 

Sequencing, como a que utilizamos nesse estudo. 

 

 

3.6. Sequenciamento do genoma mitocondrial 
 

 

A montagem do genoma mitocondrial foi feita em duas plataformas de 

sequenciamento de DNA. Incialmente, algumas amostras foram sequenciadas pelo 

de Sanger em sequenciador de eletroforese capilar. Depois, em colaboração a 

LifeTech do Brasil , foi possível sequenciar grande parte dos genomas mitocondriais 

no sequenciador PGM (Personal Genome Machine) da Ion Torrent Life 

Technologies). 

No PGM foram utilizados os três amplicons gerados da primeira etapa de 

amplificação, uma vez que essa plataforma permite o sequenciamento preciso de 

amplicons longos. No casos dos amplicons gerados segunda etapa, a tecnologia 

utilizada foi a  de eletroforese capilar. 
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Figura 11. Workflow do sequenciamento de DNA genômico no Personal Genome Machine, Life Tech. 

 

 

3.6.1. Next generation sequencing 
 

 

3.6.1.1. Construção da biblioteca 

 

 

A figura 11 descreve as etapas do sequenciamento no PGM. É uma 

abordagem que pode ser aplicada para qualquer tipo de sequenciamento no PGM, 

incluindo o do genoma mitocondrial. 

Um pool formado por 33 ng de cada amplicon, por amostra, gerado na 

primeira etapa de amplificação foi fragmentado enzimaticamente em sequências de 

200pb, utilizando o Ion Shear Plus Kit. Em seguida, a reação de fragmentação foi 

purificada com o kit Agencourt AMPure XP em coluna magnética. Nas extremidades 

dos fragmentos foram ligados adaptadores que são essências para o 
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sequenciamento no PGM. Para tanto, foi utilizando o kit Ion Xpress Plus Fragment 

Library (Life Technologies). Em seguida, cada amostra foi etiquetada com um 

Barcode diferente, permitindo assim o sequenciamento de varias amostras em um 

mesmo chip. Para esse procedimento foi utilizado o kit  Ion Xpress Barcode 

Adaptors 1-16 (Life Technologies). A seleção de fragmentos com 200pb em todas as 

amostras foi realizada no E-Gel SizeSelect (Invitrogen) em Géis 2%. Os fragmentos 

selecionados foram purificados usando o kit Agencourt AMPure XP. 

Por fim, o pool de cada amostra foi quantificado em PCR em tempo real, no 

7500 Real Time PCR system (Applied Byosistem), com o Ion Library Quantification 

Kit (Life Technologies). Cada amostras foi quantificada em triplicata e diluída 20x, 

2000x e 20000x, para determinar o fator de diluição aplicando o seguinte calculo: 

Fator de diluição da amostra= [(quantidade relativa da qPCR)x (diluição da 

amostra)]/0,32. Cada amostra foi diluída por seu respectivo fator de diluição e foi 

feito um pool com a mesma quantidade de cada amostra para que todas fossem 

amplificadas em emulsão no Ion OneTouchTM System (Life Technologies) a partir da 

concentração inicial de 15x106 moléculas de DNA por microlitro para produção dos 

templates (fitas molde de DNA). 

 

 
3.6.1.2. Preparação do template 

 

 

Todos os templates foram produzidos num sistema em emulsão utilizando o 

kit  The Ion OneTouchTM 200 Template Kit, no equipamento Ion OneTouchTM System 

(Life Technologies). Esse procedimento é fundamental para promover a ligação de 

um único fragmento de 200pb em um único Ion SphereTM Particles (ISPs). Em 

seguida, nesse mesmo sistema, uma reação de PCR realizada para que haja a 

amplificação clonal de cada fragmento. Em seguida, uma reação de enriquecimento 

é realizada para excluir os ISPs que não se ligaram a nenhum fragmento de DNA.  

Assim, temos apenas ISPs ligadas a vários fragmentos idênticos prontos para 

sequenciamento. 
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3.6.1.3. Reação de sequenciamento 

 

 

Para a reação de sequenciamento foi utilizado o Ion PGMTM 200 Sequencing 

Kit (Life techonologies). Na reação de sequenciamento, um primer se liga 

específicamente ao adaptador para que ocorra o sequenciamento de cada 

fragmento dos ISPs. A reação de sequenciamento ocorreu no chip Ion 314, que 

possui capacidade de sequenciar até 100 Mb. 

Cada chip contem milhões de microporos, que tem sob eles uma camada 

sensível a variações iônicas e por fim um sensor iônico. Cada microporo é 

preenchido por uma ISPs. O Ion PGM adiciona um tipo de base de cada vez, se o 

nucleotídeo for incorporado haverá liberação de H+ e consequente alteração iônica. 

Caso o nucleotídeo não seja incorporado, não haverá alteração iônica. Por meio 

dessas variações iônicas, o chip capta qual nucleotídeo foi incorporado em cada 

microporo e assim é realizado o sequenciamento de cada fragmento. Por fim, essas 

variações químicas são transformadas pelo Ion PGM em informação digital, ou seja, 

em sequência de DNA. 

 

 

3.6.1.4. Análise dos dados 
 

 

As sequencias geradas pelo PGM foram analisadas no Ion Reporter Software 

(Life Techonologies), que executa um aplicativo de mapeamento e montagem de 

novo contra a Sequência referência do genoma mitocondrial (rCRS, NC_012920). O 

algoritmo utilizado foi o tmap, com o parâmetro mapall. Foram excluídas da análise 

sequências policlonais e com Phred  score abaixo de 17, >=Q17. O aplicativo 

também identifica mutações no Genoma Mitocondrial, que podem ser usadas na 

análise de haplogrupos mitocondriais de cada indivíduo. Nesse caso, a análise é 

realizada  com o software Haplogrep (KLOSS-BRANDSTATTER et al., 2011). 

Adicionalmente, o software Geneious Basic 5.5.7 foi usado para confirmação das 

mutações encontradas no Ion Reporter Software. 

As mutações encontradas foram plotadas e visualizadas no genoma 

mitocondrial através através do software CGView (STOTHARD e WISHART, 2005). 
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3.6.2. Sequenciamento pelo método de Sanger 
 

 

O genoma mitocondrial de apenas duas amostras de um mesmo paciente 
(adenocarcinoma e sangue periférico) foi sequenciado no sequenciador automático 
3500 XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems), que usa a metodologia de Sanger. 
Nas reações de sequenciamento foram usados: 1 a 2 µL do produto da reação de 
amplificação da segunda etapa; 2 µL de Big Dye Terminator v3.1 Cycle 2 µL de 5X 
Sequencing Buffer (Applied Biosystems); 0,01 µM de primer e água em quantidade 
suficiente para completar 10 µL. Os parâmetros das reações de sequenciamento 
foram: 95°C por 1 minuto, seguido de 25 ciclos de 95°C por 10 segundos, 50°C por 
5 segundos e 60°C por 4 minutos cada. 

As análises dos resultados de sequenciamento foram feitas no software Geneious 
Basic 5.5.7, onde os fragmentos obtidos a partir do sequenciamento capilar foram 
mapeados contra a sequência referência NC_012920 do genoma mitocondrial. 

 

 

3.7. Análise do número de cópias do mtDNA 
 

 

Para determinar o número de cópias do genoma mitocondrial foi usado os 
valores de Ct (do inglês, cycle threshold) do genoma mitocondrial em relação ao Ct 
do genoma nuclear nas amostras de cada paciente. Os valores de Ct foram obtidos 
por qPCR no equipamento 7500 Fast Real Time PCR System (Life Technologies). 
Os primers específicos de DNA mitocondrial e de DNA nuclear utilizados na reação 
de qPCR estão descritos (Tabela 3) (VENEGAS et al., 2011). Todas as reações 
foram realizadas utilizando Power SYBR Green PCR Master Mix (Life Technologies), 
seguindo orientações do fabricante.  

 
Tabela 3. Primers PCR quantitativa.  

Primers Sequências dos primers 
Temp. de 

Anelamento 
(°C) 

Tamanho 
do 

fragmento 
(pb) 

    
Mt F: TCTCCATCTATTGATGAGGGTCT 59°C 183pb 
 R: TGTAGCCGTTGAGTTGTGGT   
TUBB F: TCAACACCTTCTTCAGTGAAACG 59°C 241pb 
 R: AGTGCCAGTGCGAACTTCATC    
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3.8. Análises estatísticas 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software GraphPad 

Prism (versão 5.0, 2007). A principio foram aplicados os testes de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk, para avaliar se a distribuição dos dados está 

normal ou não. A partir desta informação foram aplicados os testes t de Student (2 

categorias) ou Anova (3 categorias) em dados com distribuição normal, e os testes 

Mann-Whitney (2 categorias) ou Kruskal-Wallis, em dados que não seguiam a 

distribuição normal. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

4.1.  Amplificação do genoma mitocondrial 
 
 

Os três fragmentos do genoma mitocondrial amplificados para uso posterior 

no sequenciamento das amostras dos pacientes pelo método de Sanger e no PGM 

estão descritos na figura 12. Todas as amostras seguiram o mesmo padrão de 

amplificação. A qualidade dos fragmentos foi avaliada no Bioanalyzer 2100 antes de 

serem sequenciadas no PGM. A figura 13 mostra o resultado do fragmento II com 

qualidade boa para o sequenciamento. 

 

 
Figura 12 - Gel de agarose 1% das reações de PCR com o resultado da amplificação dos três 
fragmentos de 7.500 pb, 8.500 pb e 4.919 pb do genoma mitocondrial. M= marcador de peso 
molecular High Range (Fermenta). B = controle negativo. 

 

 

 
Figura 13. Perfil da análise no bioanalyzer de um fragment de boa qualidade. Todos os fragmentos 
sequenciados no PGM seguiram este padrão. 
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4.2. Sequenciamento do genoma mitocondrial 

 
 

Foram sequenciados um total de 24 genomas relativo a 9 pacientes. De cada 
paciente foram sequenciados 3 genomas: um a partir do sangue, um a partir do 
adenoma e outro do adenocarcinoma. Porém, em dois destes não foi possível 
sequenciar o mtDNA do sangue periférico, enquanto que em um outro, não foi 
possível o sequenciamento do adenoma. O sequenciamento do genoma 
mitocondrial pelo método de Sanger foi realizado em apenas um paciente. 

Para avaliar a eficiência do PGM em relação ao método de Sanger, 
realizamos um estudo piloto comparado o resultado do sequenciamento de 50% do 
genoma mitocondrial do sangue periférico e do adenocarcinoma de um paciente. O 
resultado das mutações identificadas está descrito na tabela 4. 

 

Tabela 4. Correlação mutações encontradas pelo sequenciamento capilar e pelo SPG. 

 

 
Figura 14. Identificação de mutações através do sequenciamento capilar, cromatograma acima, e do 
SPG, reads alinhados abaixo. A: Mutação sinônima m.7028 C>T encontrada no gene COI, em 
homoplasia em várias amostras. B: Mutação não sinônima m.8027 G>A, que leva a troca A148T no 
gene COII. C: Mutação tumoral m.2128 G>A em heteroplasmia (18,87%) não identificada pelo 
sequenciamento capilar. 

Posição das 
Mutações 

PGM  
sangue 

Sanger 
sangue 

PGM 
Adenocarcinoma 

Sanger 
Adenocarcinoma

m.1438 G G G G 
m.1736 G G G G 
m.2128 G G A G 
m.2706 G G G G 
m.3423 T T T T 
m.3535 T T C C 
m.4248 C C T T 
m.4769 G G G G 
m.4824 G G G G 
m.4985 A A A A 
m.7028 T T T T 
m.8027 A A A A 
m.8794 T T T T 
m.8860 G G G G 
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A grande maioria das mutações foi correspondente em ambas as tecnologias, 

tanto no sangue periférico, quanto no adenocarcinoma (mutações m.1438, m.1736, 

m.2706, m.3423, m.4769, m.4824, m.4985, m.7028, m.8027, m.8794 e m.8860), 

demonstrando a eficiência da tecnologia PGM. Tal eficiência permite a identificação 

de mutações específicas de sangue periférico e de adenocarcinoma, mutações 

m.4248 e m.3535, respectivamente (tabela 4). A sensibilidade do PGM pode ser 

demonstrada na detecção da heteroplasmia revelada pela mutação m.2128 apenas 

na amostra de tumor (Tabela 4). O sequenciamento pelo método de Sanger não 

consegue detectar heteroplasmia com taxa inferior a 20% (IRWIN et al., 2009). 

Portanto, devido a estas qualidades os oito pacientes restantes foram sequenciados 

no PGM. 

Na primeira corrida no PGM foi sequenciado o genoma mitocondrial de 10 

amostras (4 de sangue periférico e 6 de adenocarcinomas), que geraram um total de 

535.736 reads (70,6Mb), com uma média de 53.363 reads e cobertura de 350x por 

amostra. O tamanho médio dos reads foi de 131bp. 

Na segunda corrida foi sequenciado mais 10 mostras (1 sangue periférico, 1 

adenocarcinoma e 8 adenomas), que geraram um total de 324.878 reads (44,5Mb), 

com uma média de 6.832 reads e cobertura de 23x por amostra. O tamanho médio 

dos reads foi de 136 pb. Apesar do baixo número de reads produzidos nesta corrida, 

devido a problemas técnicos durante a preparação das bibliotecas, o resultado final 

não ficou comprometido. A cobertura média de 23x registrada é suficiente para 

identificar as mutações, inclusive as em heteroplasmia (Figura 15). Cerca de 97% 

dos reads de todas as corridas foram alinhados com sucesso. A maioria deles são 

de alta qualidade com Phred score igual ou maior que 20 (Q20). 

 

 
Figura 15. Dados do número e tamanho de reads da primeira e segunda corrida no PGM. 
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4.3. Análise de Instabilidade genômica 

 

 

Vários estudos analisaram a instabilidade do genoma mitocondrial, revelada 

por mutações e alterações no número de cópias do mtDNA, em células tumorais de 

CCR (POLYAK et al., 1998; LIEVRE et al., 2005; HE et al., 2010; FENG et al., 2011; 

WANG et al., 2011; LARMAN et al., 2012; SKONIECZNA et al., 2012). No entanto, a 

maioria destes utilizaram como tecido não-tumoral, para fins comparativos, o tecido 

adjacente ao adenocarcinoma. Segundo a teoria da cancerização de campo, 

proposta por DAKUBO et al. (2007), tecidos adjacentes ao tumor não são 

necessariamente normais, pois podem ser infiltrados pelas células tumorais vizinhas. 

Por esse motivo, sugere-se, sempre que possível a utilização do sangue periférico 

do paciente como células não-tumoral controle. O presente estudo é original por 

avaliar a instabilidade do genoma mitocondrial em amostras de sangue, adenoma e 

adenocarcinoma do mesmo do mesmo paciente. 

Foram identificadas um total de 233 mutações, sendo 104 em regiões D-loop, 

tRNA e rRNA, e 129 nas regiões codificadoras (Figura 16). Destas 85 foram do tipo 

sinônimas e 44 do tipo não-sinônimas (Figura 17). As regiões não codificantes, D-

loop, os tRNA e rRNA, foram os mais afetados (43%), seguido dos genes do 

Complexo I que sofreram 32% do total de mutações, com 18% do tipo não-

sinônimas (Figura 17B) localizados nos genes ND2, ND4 e ND5 (Figura 17C). 

O gene CYB é o único gene do Complexo III. O número de mutações 

detectadas nele representa 9% do total das mutações, onde 6% delas são do tipo 

não-sinônimas. No caso dos genes do Complexo IV (COI, COII e COIII) o número de 

mutações detectadas representa 12% do total identificadas em todo genoma 

mitocondrial, sendo 5% do tipo não-sinônima. Já os genes do Complexo V, o 

número de mutações detectadas representa 3% do total encontradas no genoma 

mitocondrial, onde 5% delas são do tipo não-sinônimas. 

Para estabelecer a diferença real do número de mutações em cada Complexo, 

calculamos o número de mutações por pares de bases do total das regiões 

codificadoras de cada complexo (Figura 17D). O resultado revelou que o gene do 

Complexo III (CYB) é o mais mutado, seguido dos genes do Complexo I. Quanto as 

alterações não-sinônimas, os genes do Complexo V foram os que sofreram mais 

alterações desse tipo, seguido do complexo III e I, respectivamente (Figura 17D). 
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Figura 16. Mapa dos genomas mitocondriais sequênciados por SPG. Estão representadas todas as  
mutações de troca única (traços cinza) e InDels (traços rosa). Ainda, todas as mutações em heteroplasmia 
(HT) e os tratos policisteína (TpC). A: Genomas das amostras de adenocarcinomas nas camadas 
externas e genomas das amostras de sangue nas camadas internas. Os genomas estão na seguinte 
ordem (camadas externas, de dentro para fora; camadas internas: de fora para dentro): 4, 6, 7, 8. B: 
Genomas das amostras de adenocarcinomas nas camadas externas e genomas das amostras de 
adenoma nas camadas internas. Os genomas estão na seguinte ordem (camadas externas, de dentro 
para fora; camadas internas: de fora para dentro): 4, 6, 7, 8. C: Genomas das amostras de 
adenocarcinomas nas camadas externas e genomas de sangue internamente. Os genomas estão na 
seguinte ordem: 2 e 9. D: Genomas das amostras de adenocarcinomas nas camadas externas e 
genomas de adenoma internamente. Os genomas estão na seguinte ordem: 2, 3 e 5. 

 
Figura 17. Topologia das mutações encontradas no genoma mitocondrial em pacientes com câncer 
colorretal. A) Percentagem de mutações de acordo com a região do genoma mitocondrial. B) 
Percentagem das mutações em regiões codificadoras do genoma mitocondrial. C) Número de mutações 
por gene. D) Frequências de mutações por pares de bases (pb) em cada Complexo mitocondrial. 



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o  | 54  
4.4. Determinação dos haplogrupos mitocondriais 

 

 

Com base nos resultados da análise de mutação foi possível determinar os 

tipos de haplogrupos na nossa amostragem. Essa informação é amplamente usada 

para a caracterização da origem étnica de uma população (RANDO et al., 1998). 

Portanto, esses dados podem eventualmente auxiliar na definição do grau de 

instabilidade do genoma mitocondrial no tumor colorretal em diferentes populações. 

A tabela 5 descreve os haplogrupos identificados na população de estudo, 

predominando os haplogrupos do tipo Europeu e nativo Americanos. 

Os resultados encontrados são consistentes com a formação da população 

brasileira, que resultou da mistura das populações europeias, ameríndias e africanas 

(ALVES-SILVA et al., 2000). No entanto, vale ressaltar que para estudos de 

inferência ancestral genômica, o uso de marcadores uniparentais, como o caso do 

mtDNA, deve ser complementado com marcadores do genoma nuclear ou paterno 

pois exclui a influência de toda a linhagem paterna na ancestralidade da amostra 

(BAMSHAD et al., 2004) 

 
Tabela 5. Pacientes com câncer colorretal e seus respectivos haplogrupos mitocondriais. 

Amostras Haplogrupo mitocondrial Região 
1 HV+A73G! Européia 
2 U1a1 Européia 
3 A2+C64T Nativo Americana 
4 HV0d Européia 
5 L2a1+G143A Africana 
6 D1 Nativo Americana 
7 A2+C64T+T16111C! Nativo Americana 
8 H7 Européia 
9 C1d1 Nativo Americana 

 
 

4.5. Instabilidade do genoma mitocondrial tecido-específico 
 

 

A figura 18 descreve o total de mutações identificadas no sangue periférico, 

adenoma e adenocarcinoma colorretal. Os dados revelam um número maior nas 

amostras de adenocarcinoma com uma média de 44,6 mutações por amostra, 
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seguida das amostras de adenoma e sangue periférico, com médias de 40,2 e 34,0, 

respectivamente. Esses dados indicam que as amostras de adenocarcinoma 

possuem maior instabilidade do genoma mitocondrial quando comparado com o 

sangue periférico (p= 0,04, teste t de Student), assim como já observado em outros 

estudos que compararam o genoma mitocondrial completo de adenocarcinoma com 

tecido não-tumoral (LIEVRE et al., 2005; HE et al., 2010; WANG et al., 2011).  

As amostras de adenoma também apresentaram maior instabilidade em 

relação as amostras sanguíneas, embora essa diferença não tenha sido 

estatisticamente significativa (p= 0,19, teste de Mann-Whitney) (Figura 18A). Alguns 

trabalhos que avaliaram variações no mtDNA em adenomas demostraram que estes 

tecidos são geneticamente mais instáveis que o tecido adjacente normal (LEGRAS 

et al., 2008; MEHRABI et al., 2010). A frequência intermediária de mutações nos 

adenomas pode estar relacionada com o estagio intermediário de transformação 

celular em que essa célula se encontra. 

A comparação do numero de mutações nos três tipos de tecidos sw todos os 

pacientes revelou que 162 mutações são comuns entre os tecidos. Destas, 30 

mutações são do tipo não-sinônimas e 12 do total das mutações estão em 

heteroplasmia (Figura 18B). Também foram encontradas 28 mutações exclusivas de 

adenocarcinoma (12 do tipo não-sinônimas e 16 em heteroplasmia), 11 mutações 

exclusivas das amostras de adenoma ( 5 do tipo não-sinônimas e 7 em 

heteroplasmias), e 12 mutações exclusivas das amostras de sangue periférico (4 em 

heteroplasmia e nenhuma delas do tipo não-sinônimas). 

 

 
Figura 18. Mutações encontradas nos diferentes tecidos analisados. A) Número de mutações por 
tecidos. O teste-t de Student mostrou diferença estatisticamente significativa entre o número de 
mutações encontradas nas de amostras de adenocarcinoma e de sangue periférico (p= 0,04). B) 
Diagrama de Venn mostrando o número de mutações comuns e exclusivas de cada tecido. 
Adicionalmente, são mostrados o número de mutações não-sinônimas e em heteroplasmia (Mutações 
não sinônimas/Mutações heteroplásmicas). 
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4.5.1. Análise das mutações do tipo substituição 
 

 

As mutações do tipo substituição são classificadas em transição e 

transversão. As mutações do tipo transição são caracterizadas pela troca de bases 

entre as purinas (G:A) e entre as pirimidinas (T:C), enquanto que as do tipo 

transversão são caracterizadas pela troca de bases entre as purinas e pirimidinas. A 

maior prevalência de transições ou transversões permite predizer o mecanismo 

endógeno ou exógeno que leva a instabilidade genômica de uma dada célula ou 

tecido (LARMAN et al., 2012). Baseado nisso, foi calculado a frequência de 

substituições nas amostras de sangue periférico, adenoma e adenocarcinoma 

colorretal.  

Das 233 mutações encontradas, 220 foram do tipo substituições de 

nucleotídeos. Como já esperado, as mutações do tipo transições foram mais 

frequentes em todos os tecidos (Tabela 6). Analisando individualmente cada tipo de 

troca  (Tabela 7), foi visto que o tipo de troca mais frequente foi a substituição de 

T>C nas amostras de sangue (44,4%) e de adenoma (50,0%), enquanto que nas 

amostras de adenocarcinoma, a troca mais comum foi a G>A (53,8%). Essas 

substituições são frequentes no espectro de mutações causadas por danos 

oxidativos, que podem surgir a partir do acúmulo de ROS na mitocôndria (CADET et 

al., 2003; RALPH et al., 2010).  

 
Tabela 6. Frequência do tipo de mutações   

Amostras Transição Transversão 
Sangue 77,8 22,2 
Adenoma 90,0 10,0 
Adenocarcinoma 92,3 7,7 
Total 90,0 10,0 
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Tabela 7. Frequência da troca de nucleotídeos 

Substituição Total 
(220) 

Sangue 
(9) 

Adenoma 
(10) 

Adenocarcinoma 
(26) 

A>C 1,4    
A>G 23,2 33,3 10,0 3,8 
A>T 1,4 11,1  3,8 
C>T 15,5   11,5 
C>A 1,8   3,8 
C>G 0,5   0,0 
G>A 24,5  30,0 53,8 
G>C 3,2 11,1   
G>T 1,4  10,0  
T>A 0,5    
T>C 26,8 44,4 50,0 23,1 

 

 

 

4.5.2. Avaliação das mutações do tipo Inserção e Deleção 
 

 

O número de mutações do tipo inserção ou deleção (InDel) também auxiliam 

no cálculo do grau de instabilidade do genoma mitocôndrial. O presente estudo, 

analisou o número absoluto dessas alterações entre os diferentes tecidos (Figura 

19). As amostras de adenocarcinoma obtiveram 11 mutações InDel, enquanto que 

as amostras de adenoma e sangue foi identificado 4 e 5 mutações, respectivamente 

(Figura 19A). Olhando apenas para as mutações InDels, que ocorreram nas regiões 

codificadoras, 3 mutações foram identificadas nas amostras de adenocarcinoma, 

uma nas amostras de adenoma e nenhuma nas amostras de sangue periférico 

(Figura 19B). Mais uma vez, os resultados sugerem que o genoma mitocondrial das 

amostras de adenocarcinoma são mais instáveis, o que pode levar a disfunções 

bioquímica. Recentemente, LARMAN et al. (2012) registraram 89% de mutações do 

tipo InDels nas regiões codificadoras do genoma mitocondrial em CCR. O trabalho 

avaliou também outros tipos de tumores como o glioblastoma e leucemia mielóide 

aguda. Talvez a união de vários tumores com fisiologiopatologia distintas possa 

explicar essa heterogeneidade. 
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Figura 19. Mutações do tipo InDel observadas nos tecidos. A: Número de mutações InDel total 
encontrada nos tecidos. B: Número de mutações InDel localizadas nas regiões codificantes 
encontrada nos tecidos. 

 

 

4.5.3. Análise de heteroplasmia 
 

 

Heteroplasmia indica a presença de mitocôndrias com genomas diferentes 
coexistindo numa mesma célula (ZHANG et al., 2012) (Figura 18B) (Figura 20). Para 
a análise de heteroplasmia, foram retiradas as amostras provenientes do paciente 1, 
que foram sequenciadas pelo método de Sanger. A sensibilidade deste método não 
permite avaliar a taxa de heteroplasmia com segurança, uma vez que, em estudos 
que utilizaram essa tecnologia (POLYAK et al., 1998; LIEVRE et al., 2005; WANG et 
al., 2011), a maioria das mutações somáticas encontradas foram em homoplasia, 
enquanto HE et al. (2010), utilizando sequenciadores de Next Generation 
Sequencing, encontrarama a maioria das mutações eram heteroplasmicas. 

As amostras de adenocarcinoma foram as que mais apresentaram mutações em 
heteroplasmias com 7% das mutações identificadas, enquanto que no adenoma apenas 
3% das mutações estavam em heteroplasmia. Esta diferença foi estatisticamente 
significativa (p=0,04, teste de Mann Whitney). Ao avaliar as mutações comuns entre os 
tecidos, 3,5% delas estavam em heteroplasmia. Houve diferença estatisticamente 
significativa entre a percentagem de mutações em heteroplasmia encontradas entre as 
amostras de adenocarcinoma e em comun entre os tecidos (p= 0,03, teste t de Student) 
(Figura 20A). Essa diferença já havia sido observado em trabalhos que sequenciaram o 
genoma mitocondrial pela mesma abordagem (HE et al., 2010; LARMAN et al., 2012). A 
alta frequência de heteroplasmia observada em todos os tecidos, inclusive os normais, 



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o  | 59  
confirma a ideia de que a heteroplasmia é um mecanismo comum que pode indicar 
instabilidade mitocondrial (HE et al., 2010). 

O sequenciamento do genoma mitocondrial no PGM permitiu a análise da 
taxa de heteroplasmia pela contagem do número de reads contendo a base mutada 
dividida pelo número total de reads que mapearam aquela região. A taxa em que 
uma determinada mutação em heteroplasmia se encontra na célula pode determinar 
se o fenótipo mutante vai se expressar (WALLACE et al., 1997). 

A taxa média de heteroplasmia presente nas amostras de adenocarcinoma foi 
de aproximadamente 70% (Figura 20B), seguida dos adenomas, que apresentaram 
média de 50%. Quando analisamos as mutações comuns entre os três tecidos, a 
taxa média heteroplasmia foi de 45%. Houve diferença estatística quanto a taxa de 
heteroplasmia nos três tecidos avaliados (p= 0,01, teste de Kruskal-Wallis), e entre 
as mutações comuns e o adenocarcinoma (p= 0,02, teste de Mann Whitney).  

ZHANG et al. (2012), em experimentos com cíbridos que apresentavam 
mutações heteroplasmáticas no mtDNA com taxas variadas, observaram que taxas 
mais elevadas (50% e 100%) estavam associadas com disfunção mitocondrial. 
Como as taxas de heteroplasmia estão mais elevadas nos adenocarcinomas é 
possível que nessas amostras o fenótipo mutante esteja se manifestando, o que não 
ocorreria com as mutações comuns entre os tecidos, onde a taxa de heteroplasmia é 
menor que 50%. A manifestação do fenótipo mutante pode ser evidenciada pela 
alteração de vias metabólicas importantes para o funcionamento mitocondrial. 

Considerando que a taxa média de heteroplasmia nas amostras de adenoma 
é de 50%, podemos sugerir que o fenótipo mutante se manifesta de forma 
intermediária, em analogia a herança mendeliana do tipo codominante, no entanto, 
são necessários estudos para testar essa hipótese. 

 

 
Figura 20. Mutações em heteroplasmia encontradas nos diferentes tecidos analisados. A, frequência 
das mutações em heteroplasmia nos três tecidos. B: Taxa de mutação em heteroplasmia.  
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4.5.4. Avaliação da patogenicidade das mutações não-sinônimas 
 

 

A patogenicidade das mutações não sinônimas foi medida no software 

MutPred, que fornece para cada mutação um valor de patogenicidade gerado a 

partir da informação do efeito da mutação na estrutura da proteína, da substituição 

de resíduos funcionais e da sua interação com resíduos vizinhos (LI et al., 2009) 

(Figura 21). O MutPred gera um valor de patogenicidade que varia de 0 a 1, sendo 1 

o valor máximo de patogenicidade. Assim, foi comparado os valores de 

patogenicidade das mutações não-sinônimas comuns a todos os tecidos (sangue 

periférico, adenoma e adenocarcinoma), contras as exclusivas de adenoma, e 

adenocarcinoma (Figura 18B). 

As mutações não-sinônimas encontradas exclusivas de adenoma 

apresentaram uma média de patogenicidade maior que as mutações não-sinônimas 

comuns aos tecidos (p=0,002, teste de Mann Whitney) (Figura 21A). O mesmo foi 

observado nas exclusivas de adenocarcinoma (p= 0,006, teste de Mann Whitney) 

(Figura 21B).  

Estudos que avaliaram a patogenicidade das mutações não-sinônimas em 

tecido tumorais obtiveram o mesmo resultado (LARMAN et al., 2012; PEREIRA et 

al., 2012). Esses resultados indicam que taxa de patogenicidade pode ser usada 

como um índice para medir o efeito da instabilidade genômica na fisiopatologia da 

célula tumoral. 

 

 
Figura 21. Patogenicidade média das mutações não sinônimas medida através do software MutPred. 
A) Patogênicidade média das mutações não sinônimas encontradas em adenomas e das mutações 
em comum entre os tecidos. B) Patogenicidade média das mutações não-sinônimas encontradas 
exclusivamente em adenocarcinoma e das mutações em comum entre os tecidos.  
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4.5.5. Topologia das mutações no genoma mitocondrial 
 

 

Nesta análise foram usadas apenas as mutações especificas de cada tecido 

analisado. Sendo assim, foram analisadas 11 mutações exclusivas de adenoma 

(Tabela 8) (Figura 22), 28 exclusivas de adenocarcinoma (Tabela 9) (Figura 23), e 

apenas duas mutações comuns a ambos. 

Nos adenomas, 38% das mutações estavam localizadas nas regiões D-loop, 

nos tRNA e rRNA; 23% no Complexo III, 23% em genes do complexo I, e 8% em 

genes dos complexos IV e V (Figura 22A).  

 

 
Figura 22. Topologia das mutações no genoma mitocondrial em adenoma. A) Percentagem de 
mutações de acordo com a região do genoma mitocondrial. B) Percentagem das mutações nas 
regiões codificadoras do genoma mitocondrial. C) Número de mutações por gene. D) Frequências de 
mutações por pares de bases (pb) em cada Complexo mitocondrial. 
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Tabela  8. mutações exclusivas das amostras de adenoma. 

Paciente Gene Posição Troca de 
nucleotídeo 

Troca de 
aminoácido Ploidia Descrita1 

6 D-loop 66 G>T RNC HT Sim 

4 D-loop 308* INS RNC HM Sim 

7 D-loop 567 INS RNC HM Sim 

1 rRNA 827 A>G RNC HM Sim 

1 COIII 9545* DEL Frameshift HT Não 

4 ND2 4977 T>C Sinônima HM Sim 

2 ATP6 8911 T>C Sinônima HT Não 

6 ND4 11435 G>A A676T HM Não 

4 ND5 13597 G>A G1261A HM Não 

3 CYB 15062 T>C S316P HT Não 

3 CYB 15282 T>C F536S HT Não 
3 CYB 15762 G>A G1016E HT Sim 
1 D-loop 16468 T>C RNC HT Sim 

NS= Mutação do tipo inserção. RNC= Região não codificante de proteína. HT= Mutação em heteroplasmia. HM= Mutação em 
homoplasia. 1= descrita no banco de dados do Mitomap. *= mutação em comum entre adenoma e adenocarcinoma. 

 

Na região do D-loop foram encontradas as mutações G66A e uma inserção 

de um trato policitosina na posição 567 (Tabela 8). Essas mutações já foram 

relatadas em pacientes com oftalmoplegia externa crônica progressiva, doença 

frequentemente associada com mutações no gene codificador da DNA polimerase 

mitocondrial Υ (POLG) (DEL BO et al., 2003; WANROOIJ et al., 2004).  

Ainda na região D-loop, foram encontradas outras mutações, uma mutação 

em comum entre adenomas (Tabela 8) e adenocarcinomas (Tabela 9), m.308, C5T1, 

e outra exclusiva de adenocarcinoma, m.309, C5T1. Todas elas ocorrendo na 

sequência D310 (policitosina). Mutações no D310 já foram encontradas em 

adenomas e em cerca de 40% em adenocarcinomas colorretais (LEGRAS et al., 

2008). No entanto nenhum estudo relatou associação entre as mutações no D310 

com progressão tumoral (GULENG et al., 2005; LIEVRE et al., 2005). 

Estudos indicam que as mutações situadas na região reguladora podem ser 

geradas pela infidelidade da incorporação de bases durante a replicação do mtDNA. 

Essa infidelidade pode ser causada pela deficiência da POLG (DEL BO et al., 2003), 

que em alguns casos é resultado de mutações no gene TP53. Este por sua vez, está 

frequentemente mutado na progressão do CCR (FEARON e VOGELSTEIN, 1990). 

O sequenciamento do gene TP53 nessas amostras revelou que 50% das 

amostras de adenoma e adenocarcinoma estavam mutadas. Esse dado é parte do 

doutorado da aluna Aline Simoneti Fonseca. 
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A proteína p53 interage fisicamente com o POLG e aumenta a sua função 

replicativa. Outro estudo reportou que a atividade preenchedora de espaço o POLG 

é menos eficiente em camundongos knockout para o gene TP53. No entanto, a sua 

atividade é recuperada quando é adicionado p53 recombinante (DE SOUZA-PINTO 

et al., 2004). Diante disso, as alterações no gene TP53 encontradas nas amostras 

de adenoma e adenocarcinoma  contribuem para a disfunção o POLG. 

Das mutações identificadas nas regiões codificantes, 71% foram do tipo não-

sinônimas e a maioria delas (43%) ocorreu no único gene do complexo III, o CYB (Figura 

22B e 22C). Ainda, 29% das mutações não-sinônimas ocorreram no complexo I, 

especificamente nos genes ND4 e ND5. As mutações sinônimas ocorreram nos genes 

ND2 (Complexo I) e ATP6 (Complexo V). Quando analisadas as frequências de 

mutações por pares de base, o CYB continua sendo o gene mais afetado (Figura 22D). 

MEHRABI et al. (2010) sequenciaram aproximadamente 6kb do genoma mitocondrial das 

amostras de adenoma e observaram que o gene CYB foi um dos mais afetados. De 

todas as mutações não-sinônimas encontradas somente uma é descrita (Tabela 8). A 

mutação G15762A leva a uma troca de Glicina para Acido glutâmico na posição 1016 do 

gene CYB. Essa mutação foi também encontrada em heteroplasmia por ANDREU et al. 

(1998) em um paciente com miopatia que sofria com deficiência no complexo III no 

musculo esquelético. Esse dado sugere que a mutação G15762A pode levar a disfunção 

no complexo III nessas amostras de adenoma.  

Nas amostras de adenocarcinoma foram encontradas um total de 28 mutações 

exclusivas deste tecido (Tabela 9) (Figura 23). Parte delas, 40%, estavam localizadas nas 

regiões D-loop e tRNA, enquanto 33% estavam localizadas em genes que compõem o 

complexo I, 20% em genes que formam o complexo IV e 7% no gene no complexo III 

(Figura 23A). Quando avaliado somente as mutações localizadas nas regiões 

codificantes, 25% de mutações eram do tipo sinônima e 75% do tipo não-sinônimas 

(Figura 23B). Assim como já visto em outros estudos, onde a maioria das mutações em 

gene codificantes foram não-sinônimas em amostras de adenocarcinoma (POLYAK et 

al., 1998; LIEVRE et al., 2005; HE et al., 2010; LARMAN et al., 2012).  

Aproximadamente 62% das não-sinônimas nas amostras de adenocarcinoma 

estão sendo reportadas pela primeira vez no presente estudo. Dentre as variações 

descritas na tabela 9, as mutações sinônimas C2789T (tRNA), e C7256T (COI), foram 

também encontradas em pacientes com CCR num estudo anterior (WEBB et al., 2008). 

Esta última, foi associada com risco aumentado de CCR (WEBB et al., 2008). 
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Das mutações não-sinônimas situadas nas regiões codificantes, 50% 

estavam situadas em genes do complexo I, 19% em genes do complexo IV e  

apenas 6%  no gene do complexo III. Um outro estudo já havia reportado os genes 

do complexo I mais afetados em tumores (PORCELLI et al., 2010). 

A análise do número de mutações totais e não-sinônimas por gene (Figura 23C) 

revelou que a maioria delas ocorreram no gene ND5, seguido do gene COI. Já as 

mutações não-sinônimas ocorreram em sua grande maioria também no gene ND5. 

Adicionalmente, os genes ND2, ND6, COI, COII, COIII e CYB tiveram o mesmo número 

de mutações não sinônimas nessas amostras. Quando foram analisadas a frequência de 

mutações por pares de base nos adenocarcinomas (Figura 23D), foi possível notar que o 

complexo III  passou a ser o mais afetado por mutações totais. No entanto, o complexo I 

continuou sendo o mais afetado por mutações não-sinônimas. O segundo complexo mais 

afetado foi o IV, seguido do complexo III. 

Mutações no Complexo I foram reportada em vários tipos de tumores e 

associadas com o crescimento tumoral (IOMMARINI et al., 2013), como por 

exemplo, na indução de fatores responsáveis pela substituição da fosforilação 

oxidativa pela glicólise aeróbica (Efeito Warburg) (MORENO-SANCHEZ et al., 2007). 

Além disso, algumas mutações encontradas nesse complexo estão associadas com 

o aumento da estabilização do HIFα, uma vez que o complexo I é responsável pela 

produção de ROS (IOMMARINI et al., 2013). 

Nesse trabalho foram encontradas duas mutações em adenocarcinoma, já descritas 

em genes do complexo I, que estavam associadas com a disfunção mitocondrial (Tabela 

9). A mutação não-sinônima G13042A, que leva a troca da Alanina para Treonina na 

posição 236 do ND5, foi identificadas em pacientes com doenças mitocondriais  e com 

deficiência grave do complexo I (NAINI et al., 2005; BLOK et al., 2007).  

Uma outra mutação, a G4831A, que troca de uma Glicina por um ácido 

aspártico na posição 121 do gene ND2, foi estudada por ZHOU et al. (2007) em 

linhagens celulares recombinantes que continham essa alteração. Foi observado 

que houve um aumento no crescimento independente das linhagens tumorais, 

acompanhado de um aumento na produção de ROS, alteração do metabolismo para 

glicólise aeróbica e indução do HIFα. Além disso, linhagens tumorais com essa 

mutação aumentaram a proliferação dependente de ancoragem, uma característica 

da transformação oncogênica, útil para a proliferação de células cancerígenas longe 

do seu tecido de origem(ZHOU et al., 2007; DANOVI et al., 2010) 
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ZHOU et al. (2007) também demostraram uma correlação positiva entre 

mutações no mtDNA e no gene TP53. Foi sugerido então que a proteína p53 pode 

participar da progressão tumoral através da regulação da integridade do genoma 

mitocondrial, uma vez que, a p53 está envolvida na manutenção do reparo por 

excisão de base e estabilidade genética (DE SOUZA-PINTO et al., 2004; CHEN et 

al., 2006). Diante disso, como algumas das amostras de adenocarcinoma estudadas 

possuem mutações no TP53, a instabilidade mitocondrial das células tumorais pode 

ter alguma relação com mutações neste gene.  
 

Tabela 9. mutações exclusivas das amostras de adenocarcinoma. 

Paciente Gene Posição Troca de 
nucleotídeo 

Troca de 
AA 

Ploidia Descrita1 

2 D-loop 308* INS RNC HM Sim 

5 D-loop 309 INS RNC HM Sim 

1 D-loop 499 G>A RNC HM Sim 

7 tRNA 2128 G>A RNC HT Não 

4 tRNA 2332 C>A RNC HT Não 

5 tRNA 2571 G>A RNC HT Não 

5 
tRNA 2789 C>T RNC HT Sim 

5 ND1 3594 C>T Sinônima HM Sim 

5 tRNA 4314 DEL RNC HM Não 

1 ND2 4831 G>A G121D HM Sim 

6 ND2 4868 A>G Sinônima HT Sim 

1 tRNA 5669 G>A RNC HT Não 

4 tRNA 5692 T>C RNC HT Sim 

1 COI 6816 INS Frameshift HM Não 

7 COI 6817 T>C F305S HM Não 

5 COI 7256 C>T Sinônima HM Sim 

4 COII 7910 G>A E109K HT Não 

6 COIII 9545* DEL Frameshift HT Não 

3 COIII 9973 T>C I256T HT Não 

3 tRNA 10406 G>A RNC HT Sim 

8 ND4 10570 A>T E34K HT Não 

4 ND4 11651 G>A V298M HM Não 

9 ND5 12667 G>A D111N HT Não 

9 ND5 12773 G>A G146D HM Sim 

3 ND5 13042 G>A A236T HM Sim 

3 ND5 13985 T>C L550P HT Não 

9 ND6 14318 T>C N119S HM Sim 

5 CYB 14971 T>C Sinônima HT Sim 

1 CYB 15276 G>A R177Q HT Não 

5 D-loop 16153 G>A RNC HM Sim 
INS= Mutação do tipo inserção. DEL= Mutação do tipo deleção. RNC= Região não codificante. HT= Mutação em heteroplasmia. 
HM= Mutação em homoplasia. 1= descrita no Mitomap. *= mutação em comum entre adenoma e adenocarcinoma. 
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Figura 23. Topologia das mutações no genoma mitocondrial em adenocarcinoma. A) Percentagem de 
mutações de acordo com a região do genoma mitocondrial. B) Percentagem das mutações em 
regiões codificadoras do genoma mitocondrial. C) Número de mutações por gene. D) Frequências de 
mutações por pares de bases (pb) em cada Complexo mitocondrial. 

 

 

4.6. Análise do número de cópias relativas do mtDNA 
 

 

Inicialmente foi calculado o número de cópias relativas de mtDNA entre 

adenomas e tecidos adjacentes (Figura 24A). As amostras de adenoma 

apresentaram número de cópias do mtDNA inferior quando comparado com tecido 

adjacente. Porém, essa diferença não foi estatisticamente significativa (p=0,11, teste 

de Mann Whitney). Em seguida, foi avaliado o número de cópias entre as amostras 

de adenocarcinoma e tecidos adjacentes. Nesse caso, as amostras de 

adenocarcinoma apresentaram número de cópias também inferior, mas 

estatisticamente significativa (p=0,01, teste de Mann Whitney) (Figura 24B). 

 Por fim, foi comparado o número de cópias de mtDNA entre as amostras de 

adenoma e adenocarcinoma. O resultado dessa comparação revelou que as 

amostras de adenocarcinoma apresentavam número de cópias de mtDNA inferiores 

às amostras de adenoma (p= 0,04, teste t de Student) (Figura 24C).  

Nesta análise, amostras de tecidos adjacentes ao adenocarcinoma, foram 

utilizada como referência do padrão normal, em função da quantidade limitada de 

amostras de sangue periférico. Mesmo com risco de contaminação por células 
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tumorais, obteve-se resultados significativos nessa análise. Com base nesses 

resultados, sugerimos que o número de cópias de mtDNA diminui de acordo o grau 

de transformação celular. 

Estudos anteriores que avaliaram o número de cópias relativas do mtDNA em 

células tumorais colorretais observaram um aumento do número de cópias em 

células cancerígenas (FENG et al., 2011; YU, 2011; ERICSON et al., 2012). No 

entanto, a diminuição do conteúdo mitocondrial nas células tumorais já foi relatada 

anteriormente em outros tumores de mama e renal (YU, 2011). Além disso, essas 

alterações foram associadas com a ocorrência de mutações somáticas na sequência 

D310 (YU et al., 2010), como as encontradas nas amostras de adenoma e 

adenocarcinoma deste trabalho. A redução no número de cópias do conteúdo 

mitocondrial tem relação com a deficiências na p53 (ACHANTA et al., 2005). Fato 

que já foi em vários tipo tumorais com mutações nesse gene (CHANG et al., 2009).  

Como já comentado, foram observadas mutações no gene TP53 em 50% das 

amostras de adenoma e adenocarcinoma desse estudo. Essas mutações talvez 

afetem o conteúdo mitocondrial nas células tumorais aumentando a instabilidade 

genética na sequência D310 e em toda a região D-loop. 

 

 
Figura 24. Número de cópia relativas do genoma mitocondrial nos tecidos estudados. A) Comparação 
do número de cópias do mtDNA entre o adenoma e tecidos adjacentes (Margem). B) Comparação do 
número de cópias do mtDNA entre adenocarcinoma e tecidos adjacentes (Margem). C) Comparação 
do número de cópias do mtDNA entre adenoma e adenocarcinoma. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

O CCR é considerado um modelo para o estudo da tumorigênese devido sua 

progressão ser histologicamente bem definida (CUNNINGHAM et al., 2010). Os 

mecanismos genéticos que iniciam e conduzem a progressão tumoral afetam tanto a 

atividade do genoma nuclear quanto a do genoma mitocondrial. Este, muitas vezes, 

tem sua atividade profundamente alterada (KULAWIEC, OWENS, et al., 2009).  

Diante disto, o presente trabalho avaliou pela primeira vez a instabilidade do genoma 

mitocondrial em três tipos de tecidos em pacientes com CCR. A seguir estão 

descritas as principais conclusões do estudo: 

 
1. Demostramos que a instabilidade do genoma mitocondrial aumenta durante a 

progressão do CCR. Descrevemos pela primeira vez a análise de instabilidade do 

genoma mitocondrial em três diferentes tecidos de um mesmo paciente com CCR: 

da margem normal, do adenoma e do adenocarcinoma; 

2. As mutações do tipo InDels podem ser a principal causa da perda de função das 

mitocôndrias por ocorrerem principalmente nas regiões codificadoras; 

3. Sugerimos que o gene TP53 pode ter um papel importante no aumento da 

instabilidade do genoma mitocondrial durante a progressão do CCR; 

4. Inferimos que taxas de heteroplasmia elevadas (70%), como observada nas 

amostras de adenocarcinoma, podem dar à mitocôndria um papel importante na 

fisiopatologia do tumor. Além disso, considerando que a taxa média de 

heteroplasmia nas amostras de adenoma é de 50%, sugerimos que nesse caso o 

fenótipo mutante se manifesta de forma intermediária, em analogia a herança 

mendeliana do tipo codominante; 

5. Sugerimos que taxa de patogenicidade das mutações pode ser usada como índice 

para medir o efeito da instabilidade genômica na fisiopatologia da célula tumoral;  

6. Demonstramos que o número de cópias do genoma mitocondrial é inversamente 

proporcional à progressão do CCR e que essa diminuição  ser causada por 

mutações na região D-loop, em especial, na sequência D310. 
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Apêndice A. Primers para segunda etapa de amplificação.   

Fragmento Sequencia dos primers Tamanho 

(pb) 

1 F: CACACACACCGCTGCTAAC 

R: GATATGAAGCACCGCCAGG 

675 

2 F: GAACACTACGAGCCACAGC 

R: TCATCTTTCCCTTGCGGTAC 

664 

3 F: AATTGAAACCTGGCGCAATAG 

R: TGAGCATGCCTGTGTTGGG 

689 

4 F: ACCAACAAGTCATTATTACCC 

R: TGAACTCAGATCACGTAGGAC 

680 

5 F: GGATCAGGACATCCCGATG 

R: AACGGCTAGGCTAGAGGTG 

651 

6 F: TAGCTCTCACCATCGCTC 

R: GATTGTAATGGGTATGGAGAC 

704 

7 F: TCCTACCACTCACCCTAGC 

R: GTCATGTGAGAAGAAGCA 

686 

8 F: CACCCCTCTGACATCCGG 

R: AGTATTGCAACTTACTGAGG 

739 

9 F: AATACAGACCAAGAGCCTTC 

R: GGGAAACGCCATATCGGG 

663 

10 F: TACCCATCATAATCGGAGGC 

R: AATATATGGTGTGCTCACACG 

667 

11 F: CTATGATATCAATTGGCTTCC 

R: GGCATCCATATAGTCACTCC 

669 

12 F: CCTAATAGTAGAAGAACCCTC 

R: CTCGATTGTCAACGTCAAGG 

661 

13 F: ATTATTCCTAGAACCAGGCG 

R: TGATGAGATATTTGGAGGTGG 

682 

14 F: ACAATCCTAGGCCTACCCG 

R: GATAGGCATGTGATTGGTGG 

669 

15 F: AGCCTCTACCTGCACGAC 

R: GGATGAAGCAGATAGTGAGG 

687 

16 F: ACTTCACGTCATTATTGGCTC 

R: AGTGAGATGGTAAATGCTAG 

696 

17 F: ACAATCATGGCAAGCCAACG 

R: TTATGAGAATGACTGCGCCG 

639 

Continua.   
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Apêndice A. Primers para segunda etapa de amplificação. 

Continuação. 
18 F: AGCCACATAGCCCTCGTAG 

R: TGGTTATAGTAGTGTGCATGG 

724 

19 F: CTGAACCGAATTGGTATATAG 

R: TCGTGATAGTGGTTCACTGG 

729 

20 F: CTATCCATTGGTCTTAGGC 

R: TTTGCCTGCTGCTGCTAGG 

722 

21 F: CGCTAATCCAAGCCTCACC 

R: TATTCGAGTGCTATAGGCGC 

664 

22 F: TTACTCTCATCGCTACCTCC 

R: GGTTGATTCGGGAGGATCC 

709 

23 F: CCCATAATCATACAAAGCCC 

R: GTTGAGGCGTCTGGTGAG 

702 

24 F: ACTACAAGAACACCAATGACC 

R: TGTAGTAAGGGTGGAAGGTG 

688 

25 F: TAGGAATCACCTCCCATTCC 

R: GTCAATACTTGGGTGGTACC 

696 

26 F: AATGGGCCTGTCCTTGTAG 

R: AACGTGTGGGCTATTTAGGC 

667 

27 F: CGACATCTGGTTCCTACTTC 

R: CTGGTTAGGCTGGTGTTAGG 

446 

28 F: CGCTTCTGGCCACAGCAC 

R: GGTGTGGCTAGGCTAAGC 

489 
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Apêndice B. Tabela com mutações identificadas. 
 
 

Gene Posição Troca de 
nucleotídeo Troca de AA Ploidia 

D-loop 59 T>C RNC HM 
D-loop 64 C>T RNC HM 
D-loop 66 G>T RNC HT 
D-loop 72 T>C RNC HM 
D-loop 73 A>G RNC HM 
D-loop 125 T>C RNC HM 
D-loop 127 T>C RNC HM 
D-loop 128 C>T RNC HM 
D-loop 143 G>A RNC HM 
D-loop 146 T>C RNC HM 
D-loop 150 C>A RNC HM 
D-loop 152 T>C RNC HM 
D-loop 153 A>G RNC HM 
D-loop 194 C>T RNC HM 
D-loop 195 T>C RNC HM 
D-loop 210 A>G RNC HM 
D-loop 207 G>A RNC HM 
D-loop 228 G>A RNC HM 
D-loop 235 A>G RNC HM 
D-loop 247 DEL RNC HM 
D-loop 263 A>G RNC HM 
D-loop 285 C>T RNC HM 
D-loop 297 A>G RNC HM 
D-loop 308 INS Frameshift HM 
D-loop 309 INS Frameshift HM 
D-loop 385 A>G RNC HM 
D-loop 460 T>C RNC HM 
D-loop 489 T>C RNC HM 
D-loop 499 G>A RNC HM 
D-loop 501 C>T RNC HM 
D-loop 567 INS Frameshift HM 
tRNA 663 A>G RNC HM 
tRNA 750 A>G RNC HM 
tRNA 756 C>T RNC HM 
tRNA 769 G>A RNC HM 
tRNA 827 A>G RNC HM 
tRNA 1007 G>C RNC HT 
tRNA 1018 G>A RNC HM 
tRNA 1438 A>G RNC HM 
tRNA 1736 A>G RNC HM 

 
Continua. 
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Apêndice B. Tabela com mutações identificadas. 

 

Continuação  
    

tRNA 2065 A>G RNC HT 
tRNA 2092 C>T RNC HM 
tRNA 2128 G>A RNC HT 
tRNA 2218 C>T RNC HM 
tRNA 2332 C>A RNC HT 
tRNA 2313 A>G RNC HT 
tRNA 2416 T>C RNC HM 
tRNA 2535 A>G RNC HT 
tRNA 2571 G>A RNC HT 
tRNA 2706 A>G RNC HM 
tRNA 2789 C>T RNC HT 
tRNA 3105 DEL Frameshift HM 
tRNA 3107 DEL RNC HM 
tRNA 3010 G>A RNC HM 
tRNA 3105 DEL Frameshift HM 
tRNA 3243 A>G RNC HT 
ND1 3423 G>T Sinônima HM 
ND1 3535 T>C Sinônima HM 
ND1 3547 A>G I >V HM 
ND1 3591 G>A Sinônima HM 
ND1 3594 C>T Sinônima HM 
ND1 3910 G>A E202K HM 
ND1 3995 A>C N230T HM 
ND1 4104 A>G Sinônima HM 
ND1 4248 T>C Sinônima HT 
tRNA 4314 DEL Frameshift HM 
ND2 4715 A>G Sinônima HM 
ND2 4769 A>G Sinônima HM 
ND2 4793 A>G Sinônima HM 
ND2 4820 G>A Sinônima HM 
ND2 4824 A>G T119A HM 
ND2 4831 G>A G>D HM 
ND2 4868 A>G Sinônima HT 
ND2 4883 C>T Sinônima HM 

4977 T>A HM ND2 
4977 T>C 

Sinônima 
HM 

ND2 4985 G>A Sinônima HM 
ND2 4991 G>A Sinônima HM 
ND2 5147 G>A RNC HM 
ND2 5178 C>A L237M HM 
ND2 5249 T>C Sinônima HM 
ND2 5480 A>G Sinônima HM 

Continua     
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Apêndice B. Tabela com mutações identificadas. 

 

Continuação.     

tRNA 
tRNA 

5669 
5692 

G>A 
T>C 

RNC 
Sinônima 

HT 
HT 

tRNA 5768 G>A Sinônima HM 
COX1 6026 G>A Sinônima HM 
COX1 6095 A>G Sinônima HT 
COX1 6473 C>T Sinônima HM 
COX1 6779 A>G Sinônima HM 
COX1 6816 INS RNC HM 
COX1 6817 T>C F>S HM 
COX1 7028 C>T Sinônima HM 
COX1 7175 T>C Sinônima HM 
COX1 7196 C>A Sinônima HM 
COX1 7256 C>T Sinônima HM 
COX1 7274 C>T Sinônima HM 
tRNA 7521 G>A RNC HM 
tRNA 7523 A>T RNC HM 
tRNA 7581 T>C Sinônima HM 
COX2 7697 G>A V38A HM 

COX2 7771 A>G Sinônima HM 
COX2 7910 G>A E325K HT 
COX2 8027 G>A A148T HT 
COX2 8206 G>A Sinônima HM 
COX2 8222 T>C Sinônima HM 
tRNA 8270 -10N RNC HT 
tRNA -9N HM 
tRNA 

8281 
C>G 

RNC 
HT 

ATP8 8381 A>G T6A HM 
ATP8 8414 C>T L17F HM 
ATP6 8573 G>A G87D HM 
ATP6 8584 G>A A20T HM 
ATP6 8701 A>G T59A HM 
ATP6 8860 A>G T112A HM 
ATP6 8794 C>T H90Y HM 
ATP6 8911 T>C Sinônima HT 
COX3 9221 A>G Sinônima HM 
COX3 9540 T>C Sinônima HM 
COX3 9545 A>G Sinônima HT 
COX3 9545 DEL Frameshift HT 
COX3 9540 T>C Sinônima HM 
COX3 9559 G>C P118R HM 
COX3 9950 T>C Sinônima HM 

Continua. 
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Apêndice B. Tabela com mutações identificadas. 
 
Continuação 

 
COX3 9973 T>C I767T HT 
COX3 9698 T>C Sinônima HM 
ND3 10115 T>C Sinônima HM 
ND3 10398 A>G T114A HM 
ND4 10400 C>T Sinônima HM 
ND4 10406 G>A Sinônima HT 
ND4 10570 A>T E34K HT 
ND4 10873 T>C Sinônima HM 
ND4 11150 G>A A131T HM 
ND4 11177 C>T P140S HM 
ND4 11260 T>C Sinônima HM 
ND4 11335 T>C Sinônima HM 
ND4 11435 G>A A676T HM 
ND4 11651 G>A V892M HM 
ND4 11719 G>A Sinônima HM 
ND4 11914 G>A Sinônima HM 
ND4 11944 T>C Sinônima HM 
ND4 11992 T>C Sinônima HM 
ND4 12007 G>A Sinônima HT 
ND4 12308 A>G Sinônima HM 
ND4 12372 G>A Sinônima HM 
ND5 12618 G>A Sinônima HM 
ND5 12667 G>A D331N HT 
ND5 12693 A>G Sinônima HM 
ND5 12705 C>T Sinônima HM 
ND5 12773 G>A G437D HM 
ND5 12843 T>C Sinônima HM 
ND5 12879 T>C Sinônima HM 
ND5 12880 T>C F182L HM 
ND5 13042 G>A A706T HM 
ND5 13104 A>G Sinônima HM 
ND5 13153 A>G I817V HT 
ND5 13263 A>G Sinônima HM 
ND5 13422 A>G Sinônima HM 
ND5 13590 G>C Sinônima HT 
ND5 13593 A>G Sinônima HM 
ND5 13597 G>A G1261A HM 
ND5 13650 C>T Sinônima HM 
ND5 13702 G>C Sinônima HM 
ND5 13803 A>G Sinônima HM 
ND5 13985 T>C L1649P HT 

Continua 
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Apêndice B. Tabela com mutações identificadas 
 
Continuação 

ND5 14070 A>G Sinônima HM 
ND5 14094 T>C Sinônima HM 
ND5 14110 T>C F592L HT 
ND6 14199 G>T T>P HM 
ND6 14272 G>C L>F HM 
ND6 14318 T>C N356S HM 
ND6 14364 G>A Sinônima HM 
ND6 14365 G>C Sinônima HM 
ND6 14368 G>C L>F HM 
ND6 14566 A>G Sinônima HM 
ND6 14668 C>T Sinônima HM 
CYB 14766 T>C T7I HM 
CYB 14783 T>C Sinônima HM 
CYB 14962 C>T Sinônima HM 
CYB 14971 T>C Sinônima HT 
CYB 15043 G>A Sinônima HM 
CYB 15062 T>C S316P HT 
CYB 15106 G>A Sinônima HM 
CYB 15110 G>A A122T HM 
CYB 15148 G>A Sinônima HM 
CYB 15217 G>A Sinônima HM 
CYB 15276 G>A Sinônima HT 
CYB 15282 T>C F536S HT 
CYB 15301 G>A Sinônima HM 
CYB 15314 G>A A190T HM 
CYB 15326 A>G T194A HM 
CYB 15487 A>T Sinônima HM 
CYB 15535 A>G Sinônima HM 
CYB 15628 A>G Sinônima HM 
CYB 15762 G>A G1016E HT 
CYB 15784 T>C Sinônima HM 
CYB 15843 T>C M1097T HT 

D-loop 15826 A>G RNC HM 
D-loop 15929 A>G RNC HM 
D-loop 15930 G>A RNC HM 
D-loop 15954 A>C RNC HM 
D-loop 16051 A>G RNC HM 
D-loop 16092 T>C RNC HM 
D-loop 16093 T>C RNC HM 
D-loop 16111 C<T RNC HM 
D-loop 16126 T>C RNC HM 
D-loop 16129 G>A RNC HM 

Continua     
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Continuação 

     
D-loop 16153 G>A RNC HM 
D-loop 16169 C>T RNC HM 
D-loop 16183 A>C RNC HM 
D-loop 16189 T>C RNC HT 
D-loop 16217 T>C RNC HM 
D-loop 16223 C>T RNC HM 
D-loop 16224 T>C RNC HM 
D-loop 16234 C>T RNC HM 
D-loop 16239 C>T RNC HM 
D-loop 16243 T>C RNC HM 
D-loop 16249 T>C RNC HM 
D-loop 16278 C>T RNC HM 
D-loop 16290 C>T RNC HM 
D-loop 16292 C>T RNC HM 
D-loop 16294 C>T RNC HM 
D-loop 16298 T>C RNC HM 
D-loop 16309 A>G RNC HM 
D-loop 16311 T>C RNC HM 
D-loop 16319 G>A RNC HM 
D-loop 16325 T>C RNC HM 
D-loop 16327 C>T RNC HM 
D-loop 16355 C>T RNC HM 
D-loop 16362 T>C RNC HM 
D-loop 16390 G>A RNC HM 
D-loop 16468 T>C RNC HT 
D-loop 16518 GT>T RNC HT 
D-loop 16519 T>C RNC HM   
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ANEXO A. Aprovação do Comitê de ética em pesquisa. 
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