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Resumo 

IWAKURA, R. Análise da expressão de genes ligados ao estresse de retículo 
endoplasmático no adenoma de paratireoide. 2018. 82f. Tese (Doutorado) - 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão 
Preto. 2018. 
 
Introdução: O hiperparatireoidismo primário (HP) é a terceira maior causa de 
doenças endocrinológicas na população, sendo a principal causa de hipercalcemia. 
Caracteriza-se por hipersecreção do paratormônio (PTH) pelas células principais da 
paratireoide, levando a um distúrbio da homeostase do cálcio (Ca). O adenoma de 
paratireoide é a principal causa do HP, com 80-85% dos casos, sendo o objeto deste 
estudo. Mutações genéticas podem corresponder a mais de 11% da origem deste 
tumor benígno hipersecretor. Apesar dos avanços dos métodos de diagnóstico, o 
tratamento é essencialmente cirúrgico, havendo carência de tratamentos alternativos 
eficientes, que podem ser aprimorados com maior conhecimento fisiopatológico. 
Como as células do adenoma são hipersecretoras de proteínas, possuem abundante 
quantidade de retículo endoplasmático (RE), onde as proteínas sofrem dobramento, 
adquirindo sua conformação nativa. Em células hipersecretoras é comum o aumento 
da atividade da maquinaria de tratamento protéico, gerando sinais de sobrecarga no 
RE e citoplasma, sendo denominado de estresse do retículo endoplasmático (ERE). 
O ERE e as suas vias efetoras, a UPR (resposta a proteínas não-dobradas) e o 
ERAD (degradação associada ao retículo endoplasmático), estão presentes na 
fisiopatologia de diversas doenças ou de células hipersecretoras, servindo como 
importante alvo terapêutico. Objetivos: Analisar a atividade do ERE nas células do 
adenoma de paratireoide. Casuística e Métodos: Análise da expressão dos 
principais genes do ERE por RealTime-PCR, em 14 pacientes portadores de 
adenoma de paratireoide operados no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pesoco do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, comparando-se a expressão do adenoma em relação ao controle 
(tecido normal). Resultados: Houve aumento da expressão de vários genes 
relacionados ao ERE, ERAD e à UPR, com significância estatística, principalmente 
da via de PERK (Pancreatic endoplasmic reticulum kina), do ERAD e da autofagia, 
evidenciando um quadro de cronicidade e eficência da maquinaria do ERE, com 
finalidade antiapoptótica. O resultado foi compatível com a manifestação clínica do 
adenoma de paratireoide, que cursa com raros casos de remissão espontânea e 
necrose central. Conclusão: Verificou-se que há uma atividade do ERE na 
fisiopatologia do adenoma de paratireoide, com efetividade na síntese e seleção 
protéica do PTH, trazendo longevidade às células do adenoma por meio da 
prevalência dos mecanismos de citoproteção, em detrimento da via da apoptose. O 
estudo traz importantes informações que podem ser úteis na elaboração de novos 
tratamentos medicamentosos, fazendo com que o ERE seja um futuro alvo 
terapêutico também no adenoma de paratireoide, assim como já é a realidade em 
outras patologias. 
 
Palavras-chave: Hiperparatireoidismo primário. Adenoma de paratireoide. 
Paratireoidectomia. Estresse do retículo endoplasmático. Resposta a proteínas não-
dobradas. Paratormônio. Apoptose. Autofagia. 
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Abstract 

IWAKURA, R. Gene expression of endoplasmic reticulum stress in the 
parathyroid adenoma. 2018. 82f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 2018. 
 
Background: Primary Hyperparathyroidism (PHP) is the third most common cause 
of endocrinologic disorders in the world, and the main cause of hypercalcemia. It is 
manifested by PTH (parathormone) hypersecretion by the parathyroid chief cells and 
consecutive calcium (Ca) homeostasis disturbance. Parathyroid adenoma (PA) is 
present in 80-85% of patients and, for this reason, is the aim of this study. Gene 
mutations is associated with at least 11% of this hypersecretory benign tumor. Even 
though the clinical presentation is much better than the past few decades, 
therapeutic options beside surgery do not advance along increasing efficiency in 
diagnostic tools. This is partly because there are many lacks in the pathophysiology 
of Pas, that would give new possibilities of medical treatment. PA is composed of 
hypersecretory cells and rich endoplasmic reticulum cytoplasm, where the main 
protein treatment and selection factors are situated. Considering that PA cells have 
protein hypersecretory activities, it is expected an abundant ER mass, that provides 
the machinery to treat and fold the great amount of nascent protein, to turn it to 
native form. As protein traduction increases, more energy is needed to keep ER 
function and this may result in the endoplasmic reticulum stress (ERE) in the cells.  
ERE and the downstream effectors, UPR (unfolded response protein) and ERAD 
(endoplasmic reticulum associated degradation), are acting in the physiology of 
several diseases and others hypersecretory cell types, providing important treatment 
targets. Objectives: To analyze ERE activity in PA cells. Casuistic and Methods: 
Evaluation of the main ERE genes expressed with Real Time-PCR analysis, in 14 
patients with PA PHP and that were treated with conventional surgery, with further 
comparison between PA and control groups. Results: There were significant 
expression elevation of ERE, UPR and ERAD related genes, with statistical 
significance, specially of PERK downstream, ERAD and autophagy induction, 
suggesting efficient, though chronic, ERE activity level, with stimulated anti-apoptosis 
pathway. The final results confirmed our hypothesis that there is lower pro-apoptosis 
activity than expected by some authors, but this is compatible with low incidence of 
spontaneous remission or PA necrosis. Conclusion: There is contundent ERE 
activity in the PA pathophysiology, with great protein metabolism effectiveness 
expressed by PTH bioactivity, increasing cell longevity by stimulating cytoprotection 
pathways, instead of pro-apoptosis one. We believe this outcome will influence 
others research on this challenging and gratifying field of investigation, that will 
certainly provide new treatment options to PA, as ERE has been playing a significant 
role as therapeutic target with others hypersecretory diseases. 
 
Keywords: Primary hyperparathyroidism. Parathyroid adenoma. Parathyroidectomy. 
Endoplasmic reticulum stress. Unfolded protein response. Parathormone. Apoptosis. 
Autophagy. 
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O hiperparatireoidismo primário (HP) é uma desordem endocrinológica muito 

prevalente na população, sendo a terceira maior causa de doenças endocrinológicas 

(Fraser, 2009; You et al., 2017), com incidência de 15 a 120 casos a cada 100.000 

habitantes, elevando-se proporcionalmente com o avançar da idade, principalmente 

em mulheres na pós-menopausa (Fraser, 2009). Caracteriza-se por hipersecreção 

do paratormônio (PTH) pelas células principais da paratireoide, levando a um 

distúrbio da homeostase do cálcio (Ca), com hipercalcemia e elevação do PTH 

sérico (Segiet et al., 2015a). É a principal causa de hipercalcemia na população 

geral (Madkhali et al., 2016). Embora a apresentação clínica possa ser muito 

variável, todos os sinais e sintomas estão relacionados à hipercalcemia, como as 

disfunções renais (lesão de túbulos, nefrolitíase), doença óssea metabólica 

(osteoporose, osteíte fibrosa cística e dor óssea), doenças cardiovasculares 

(hipertensão arterial sistêmica e acidente vascular cerebral), desordens 

gastrintestinais (úlceras gástricas, constipação intestinal e pancreatite aguda) e 

desordens neurocognitivas (Madkhali et al., 2016). No entanto, o diagnóstico 

precoce, por mrio da dosagem do Ca e do PTH, nos pacientes assintomáticos (70-

80% dos casos), tem sido cada vez mais comum (Fraser, 2009, Madkhali et al., 

2016). 

As principais causas do HP são: adenoma esporádico (80-85%), hiperplasia 

(10-15%), múltiplos adenomas (4%) e carcinoma (1-5%) (Fraser, 2009; Sayar et al., 

2014; Segiet et al., 2015a). No adenoma, as células da paratireoide perdem a 

sensibilidade ao Ca sérico, elevando a síntese e secreção de PTH, sendo que, na 

hiperplasia, cada célula produz níveis normais de PTH, mas há aumento do número 

de células (Bilezikian et al., 2016). Embora a maioria dos casos seja esporádica, há 

5% de origem hereditária (MEN-1, MEN-4, MEN2A, Síndrome do Tumor de 

Mandíbula por Hiperparatireoidismo, Hipercalcemia Hipocalciúrica Familiar, 

Hipercalcemia Hipercalciúrica Familiar, Hiperparatireoidismo Neonatal Severo e 

Hiperparatireoidismo Familiar Isolado), ou devido a mutações em genes 

germinativos (MEN-1, RET, CDKN1B, CDC73/HRPT2, CaSR, GNA11, AP2S1) 

(Madkhali et al., 2016). Nesses casos, há envolvimento somente dos pacientes com 

hiperplasia ou carcinoma (Duan et al., 2015). Já em relação ao adenoma, ainda não 

há consenso sobre possíveis causas genéticas, embora haja crescente busca por 
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maior entendimento da fisiopatologia molecular desta principal causa do HP (Arnold 

et al., 1988; Larian et al., 2001; Fraser, 2009; Gluick et al., 2013; Costa-Guda; Arnold 

2014; Lee et al., 2014; Duan et al. 2015; Agarwal et al., 2016). A diferenciação 

anatômica do adenoma com a hiperplasia nem sempre é fácil, embora apresentem 

comportamentos distintos (Árvai et al., 2012, Sayar et al., 2014). Já em nível celular, 

no adenoma há proliferação de células monoclonais, sendo policlonais na 

hiperplasia (Sayar et al., 2014). A World Health Organization (WHO) definiu alguns 

critérios para diferenciação do adenoma de paratireoide, como presença de tecido 

normal ao redor da cápsula, células principais aumentadas e com pleomorfismo 

nuclear, citoplasma eosinofílico e ausência de tecido gorduroso (Segiet et al., 2018). 

Essa diferenciação entre as distintas formas de apresentação do HP é muito 

importante, pois pode afetar diretamente o prognóstico dos pacientes  operados. 

Por exemplo, o paciente pode apresentar um HP por hiperplasia, no entanto possuir 

apenas uma glândula suspeita, tanto nos exames de imagem quanto no 

transoperatório. Caso venha a ser rertirada somente esta glândula, o paciente corre 

risco aumentado de recidiva e necessidade de reoperação, aumentando os riscos e 

morbidade no pós-operatório. Já em relação ao carcinoma de paratireoide, na 

maioria dos pacientes operados, a cirurgia é incompleta, por falta de especificidade 

de exames pré-operatórios, como pela inexperiência do cirurgião em identificar 

sinais de malignidade no transoperatório (Segiet et al., 2018). Logo, há carência de 

exames complementares para um diagnóstico mais preciso na diferenciação das 

neoplasias da paratireoide. Árvai et al. (2012) realizaram um estudo de expressão 

imuno-histoquímica e comparação da expressão dos genes p53, Bax e Bcl-2 entre 

adenoma, hiperplasia e carcinoma, mostrando maior expressão dos três marcadores 

no carcinoma; no entanto um achado importante desse estudo foi a baixa atividade 

mitótica e apoptótica em todas as apresentações, sendo um pouco maior no 

carcinoma. Os autores creditam esses baixos índices à expressão conjunta dos três 

marcadores, já que eles exerceriam efeitos antagônicos em relação à apotose (Àrvai 

et al., 2012). 

A radiação ionisante pode ter uma associação causal (Beard et al., 1989; 

Fujiwara et al., 1992; Schneider et al., 1995), além de doenças autoimunes contra os 

receptores de Ca (CaSR), que podem coexistir com tireoidites autoimunes (Marx, 
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2011). Estudos recentes têm dado ênfase à angiogênese e expressão de fatores de 

crescimento, como IGF (Insulin-like growth factor), TGF-β1 (Fator transformador de 

crescimento beta) e VEGF (Fator de crescimento do endotélio vascular) (Segiet et 

al., 2015b), todos relacionados com apoptose e carcinogênese. Outros mostram a 

mutação do gene MEN1 como a mais frequente alteração encontrada nos adenomas 

de paratireoide (Newey et al., 2012; Costa-Guda; Arnold, 2014), embora não haja 

clara correlação entre a expressão desse gene com a fisiopatologia do 

hiperparatireoidismo (Marx, 2011). Há relação da expressão do gene CCND1 com o 

HP, estando elevada em 20 a 40% dos adenomas (Costa- Guda; Arnold, 2014), mas 

também está presente no carcinoma, não havendo diferença entre eles (Zhao et al., 

2014). Outro importante marcador, que vem sendo estudado na diferenciação entre 

adenoma e carcinoma, é a mutação do gene CDC73/HPRT2, um gene supressor 

tumoral, que codifica a proteína parafibromina (Karaarslan et al., 2015; Agarwal et 

al., 2016); esta proteína regula a proliferação celular, transcripção e modificação de 

histonas relacionadas ao complexo RNA-polimerase II e, quando está diminuída ou 

ausente, há uma associação com carcinoma esporádico de paratireoide (Karaarslan 

et al., 2015). No entanto, nos adenomas grandes (>7g), que possuem algumas 

características histológicas semelhantes às do carcinoma, como atipias e grande 

aderência à tireoide, não é possível estabelecer este marcador como método de 

diferenciação das outras classificações (Agarwal et al., 2016). 

O tratamento definitivo do adenoma de paratireoide é essencialmente 

cirúrgico. A indicação clássica é o valor de Ca 1,0 mg/dL acima do limite superior da 

normalidade (Bilezikian et al., 2014). Dever ser precedido de exames 

complementares para uma boa programação cirúrgica, como ultrassonografia, 

cintilografia com tecnécio-sestamibi, incluindo também tomografia computadorizada, 

ressonância magnética e PET-scan, dependendo da experiência do cirurgião e dos 

recursos locais (Bilezikian et al. 2016). A cirurgia do adenoma consiste na remoção 

completa do mesmo. Pode ser minimamente invasiva (sob anestesia local ou geral), 

com mínimos riscos e morbidades no pós-operatório, quando bem documentada 

com exames localizatórios, dosagem rápida do PTH transoperatório e realizada por 

cirurgiões experientes. A dosagem rápida do PTH transoperatório deve mostrar 

queda de pelo menos 50% do PTH pré-incisão e após 10-15 min da retirada de uma 
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ou mais lesões da paratireoide. Geralmente, o paciente tem alta hospitalar no dia 

seguinte, com baixos riscos de hipocalcemia severa (Bilezikian et al., 2016). 

No entanto, há situações em que o paciente não tem condições clínicas para 

se submeter a uma cirurgia ou se recusa a tal tratamento. Ainda não há nenhum 

tratamento medicamentoso, seja com calcimiméticos, bifosfonados, estrogênios ou 

raloxifeno, que consiga controle sustentado dos níveis de Ca, PTH, sintomas e 

alterações ósteometabólicas, com melhora definitiva, principalmente na diminuição 

da mortalidade cardiovascular (Crowley; Gittoes, 2013, Vera et al., 2014). O paciente 

diagnosticado com HP pode ser assintomático também, sendo esta condição cada 

vez mais prevalente no mundo todo, devido à facilidade de acesso aos exames de 

screening laboratoriais e de imagem. Há bastante controvérsia sobre a melhor 

conduta a ser tomada nesses casos, podendo ser expectante, medicamentosa ou 

cirúrgica, pois apesar de serem assintomáticos, não é possível se descartarem 

lesões de órgão alvo, inaparentes aos exames laboratoriais ou de imagem; além de 

se tratar de uma doença invariavelmente progressiva, com perspectivas de 

aparecimento de sinais e alterações de exames futuros que indicariam um 

tratamento cirúrgico, talvez em condições não tão favoráveis quanto no estágio 

inicial (Bilezikian et al., 2016). A última atualização do guideline para tratamento dos 

pacientes com HP assintomático recomenda maior investigação da densidade óssea 

lombar e de quadril, indicando tratamento cirúrgico para os pacientes com 

densitometria mostrando T-score <2,5 na coluna vertebral, quadril, cabeça do fêmur 

e 1/3 distal do rádio. Além disso, todos os pacientes com clearance de creatinina 

<60ml/min e e/ou com diagnóstico de nefrolitíase por exames de imagem ou de 

urina, também devem ser encaminhados para cirurgia (Bilezikian et al. 2014). Há 

ainda outra apresentação da doença, que é o HP normocalcêmico, cujos exames 

laboratoriais mostram elevação do PTH, com valores normais de Ca. Embora 

possam permanecer estáveis ao longo dos anos, grande parte dos pacientes 

desenvolve lesões de órgãos alvos, como osteoporose e lesão renal; evoluindo, 

posteriormente, para o HP clássico (Bilezikian et al., 2014). 

Ainda há poucos estudos sobre tratamentos alternativos para o adenoma de 

HP, como a ablação percutânea de álcool guiada por ultrassonografia (Alherabi et 

al., 2015; Singh Ospina et al., 2015). Sing Ospina et al (2015) avaliaram pequeno 
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grupo de pacientes portadores de hiperplasia de paratireoide por mutação de MEN1, 

com recidiva pós-operatória; obtendo controle dos níveis de Ca temporariamente, 

com disfonia temporária como principal complicação do procedimento. Alherabi et al. 

(2015) relatam sua experiência com um caso de HP em uma paciente de 88 anos, 

sem condições clínicas para realização de tratamento cirúrgico. Em ambos os 

estudos está bem descrita essa modalidade de tratamento alternativo, com possível 

controle temporário dos parâmetros clínicos e laboratoriais e baixa morbidade. No 

entanto, há descrição de complicações, como dor local, inflamação e disfonia por 

paralisia temporária de prega vocal. Não houve dificuldades técnicas na cirurgia dos 

pacientes sem mellhora clínico-laboratorial, após a tentativa de ablação. Outra 

modalidade de tratamento alternativo, também auxiliada pela ultrassonografia, é a 

ablação por radiofrequência, obtendo resultados semelhantes aos da ablação por 

álcool, também sendo reservada para casos de reoperação ou sem perpectivas de 

tratamento cirúrgico (Xu et al., 2013; Liu et al., 2016). Diferentemente das opções 

terapêuticas de tratamento percutâneo do hiperparatireoidismo secundário à doença 

renal crônica, como injeção de calcitriol ou análagos da vitamina D (Shiizaki et al., 

2003; Saito et al., 2010), não há nenhum estudo com essas ou outras substâncias 

que tenham alguma especificidade ao tecido paratireoideano. 

Os desafios de se aprofundar nos estudos sobre a genética do HP são 

muitos, dentre eles, a busca por novas terapias (Marx, 2011). O sequenciamento do 

gene CaSR, cuja expressão é a proteína receptora de Ca na membrana extracelular 

(diminuída nas células do adenoma de paratireoide e no hiperparatireoidismo 

secundário), proporcionou o aperfeiçoamento de novas drogas, como os 

calcimiméticos (Marx, 2011), agonistas do CaSR. Mutações podem ocorrer em 

genes germinativos (MEN-1, CaSR, RET e HRPT-2), ou em genes somáticos, 

embora possa haver mutação somática do MEN-1 em adenomas esporádicos (Marx, 

2011). Há ainda muito desconhecimento sobre outros genes de "apoio", mas com 

grande perspectiva no progresso de estudos no campo da biologia molecular (Marx, 

2011). 

Considerando que, no adenoma de paratireoide há uma secreção 

inapropriada de PTH pelas células principais, alterando a homeostase do Ca 

(Mackenzie-Feder et al., 2011), é possível supor que o metabolismo aumentado e a 
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elevada síntese protéica dessas células demandem grande atividade das organelas 

responsáveis pela síntese e secreção protéica, como o retículo endoplasmático (RE) 

e o complexo de Golgi (CG). Essas suposições são demonstradas em um importante 

estudo sobre a morfometria e microscopia eletrônica das células da paratireoide, que 

avaliou 271 glândulas de 130 pacientes (10 normais, 97 com HP, 8 com HPS e 15 

com HPT), mostrando abundante RE das células principais na hiperplasia e no 

adenoma, comparando-se com as glândulas normais (Cinti; Sbarbati, 1995). Outro 

estudo japonês corroborou os achados de grande atividade celular das células 

principais na hiperplasia e no adenoma, demonstrada pela abundante quantidade do 

RE, do CG e de numerosos vacúolos e vesículas citoplasmáticas, levando ao 

aumento da atividade secretora dessas células (Takada; Kohri, 1995). 

A via de secreção do PTH envolve a transformação do Pre-Pro-PTH 

(precursor inicial da biossíntese do PTH) em Pro-PTH e, em seguida, do Pro-PTH 

em PTH, que são realizadas nas células das paratireoides, especificamente no RE e 

CG, de maneira similar à de outras células secretoras, como as exócrinas 

pancreáticas, plasmócitos e hepatócitos (Datta et al., 2007; Manié; Lebeau; Chevet, 

2014). 

 

1.1 Retículo endoplasmático 

 

O RE é uma rede de túbulos e sacos achatados, sendo uma das maiores 

organelas das células eucarióticas. De todo o aparato da via secretória celular, ele é 

a organela mais importante, onde as proteínas são produzidas, dobradas e, 

posteriomente, entregues ao CG (Pluquet; Pourtier; Abbadie, 2015). É por onde 

começa todo o processo de síntese protéica celular. Logo, em células com alta 

demanda secretória, o RE é muito desenvolvido (Oakes; Papa, 2015). Além desse 

papel secretório, ele é o responsável pela síntese de lipídios e esteróis e também 

pela homeostase do Ca celular (Lin; Walter; Yen, 2008; Manié; Lebeau; Chevet, 

2014; Pluquet; Pourtier; Abbadie, 2015). Toda proteína que chega ao lúmen do RE 

deve sofrer um dobramento, adquirindo sua conformação tridimensional, além de 

receber glicosilações e ligações dissulfídicas. Todo esse processo é facilitado pelo 

meio oxidativo do lúmen do RE e pela ação de suas proteínas específicas 
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(chaperonas, enzimas glicosilantes e oxirredutases) (Oakes; Papa, 2015). As 

chaperonas são enzimas do RE que conduzem as proteínas recém-traduzidas para 

todo o processo de dobramento e direcionamento ao destino final (Oakes; Papa, 

2015). A produção de proteínas de boa qualidade é essencial para o bom 

funcionamento celular (Wang; Kaufman, 2016). Para isso, existem dois mecanismos 

de seleção protéica: a Degradação Associada ao RE (ERAD), que descarta as 

proteínas não-dobradas para o citosol, onde são degradadas pelo sistema 

ubiquitina/proteassoma (Oakes; Papa, 2015) e a Resposta às Proteínas Não-

Dobradas, ou Unfolded Protein Response (UPR), que é essencialmente um 

mecanismo adaptativo ao acúmulo de proteínas não- dobradas no interior do lúmen 

do RE, com o objetivo de se retornar à homeostase protéica, ou proteostase, 

diminuindo a síntese protéica global, aumentando as estruturas do RE, ou pela 

ativação da cadeia da apoptose celular (Pluquet; Pourtier; Abbadie, 2015). 

 

1.2 Estresse do retículo endoplasmático e UPR 

 

Todas as células possuem a quantidade de RE proporcional à sua função 

secretora. Quando a célula experimenta uma produção excessiva de síntese 

protéica, a capacidade de dobramento das proteínas pode ficar prejudicada, levando 

ao aumento de proteínas não-dobradas. Situações como essa são encontradas nas 

células de tecidos hipersecretores, como nas células β pancreáticas, nos 

plasmócitos, neurônios, hepatócitos, dentre outros (Oakes; Papa, 2015). Logo, 

quando há desequilíbrio entre a capacidade de dobramento e a oferta de proteínas 

ao lúmen do RE, há o desencadeamento do estresse do retículo endoplasmático 

(ERE), resultando no envio de sinais ao citosol e núcleo, para que a célula responda 

ao excesso de proteínas não-dobradas no RE (Rutkowski, 2018). Além do excesso 

de proteínas não dobradas, outros fatores que alteram a homeostase protéica, como 

hipóxia, déficit de nutrientes e alteração da homeostase do Ca, também induzem ao 

ERE (Wang; Kaufman, 2016). Há uma estreita relação entre o os efeitos pró-

sobrevida ou pró-apoptose da maquinaria do ERE na patofisilogia de várias 

doenças, como diabetes tipo 1, câncer, doenças neurodegenerativas, renais, 

vasculares e infecciosas (Rozpedek et al., 2016). A principal via de resposta do RE 
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com o intuito de se restabelecer a homesotase protéica é chamada de UPR (Chevet; 

Hetz; Samali, 2015). Essa resposta visa estimular a síntese de estruturas do RE e 

das chaperonas, aumentando a capacidade de dobramento protéico, além de 

estimular a produção de oxiredutases e componentes do ERAD. Logo, tem a função 

de fazer com que a célula se adapte ao ERE, trazendo eficiência no metabolismo 

celular e controle de gasto energético, para o bom funcionamento celular em um 

meio hostil (Ghosh et al., 2014; Wang; Kaufman; 2016). Para isso, 

concomitantemente, exerce efeito inibitório da síntese protéica global (com excessão 

dos componentes do RE), diminuindo a carga protéica celular, contrabalanceando 

essa diferença entre oferta de proteínas ao lúmen e capacidade de dobramento do 

RE. A UPR se inicia por meio do estímulo de três principais receptores na membrana 

do RE, com porções intra e extraluminais: IRE1α (inusitol-requiring enzime 1α), 

PERK (pancreatic endoplasmic reticulum kinase) e ATF6 (activaing transcription 

factor 6) (Chevet; Hetz; Samali, 2015; Oakes; Papa 2015; Rutkowski, 2018). Cada 

receptor, embora faça parte da mesma cadeia, possui estruturas e funções distintas 

(Oakes; Papa, 2015). Quando há excesso de proteínas não-dobradas, estas se 

ligam à porção intraluminal dos receptores (dois receptores já são suficientes), 

desencadeando uma cascata de sinais ao citoplasma e núcleo, diminuindo a 

tradução gênica das proteínas em excesso e estimulando a biossíntese de 

estruturas do RE (proteínas e lipídios), para que se recomponha a homeostase 

intraluminal. Ao ser liberado da Bip (Binding Protein), a principal chaperona e 

importante indicador de gravidade do ERE, na sua porção intraluminal, o IRE1α é 

ativado, promovendo autofosforilação da sua kinase, o que faz ativar a sua RNase 

(Oakes; Papa, 2015; Yoo; Han; Jeon, 2017). A RNase do IRE1α, por sua vez, vai 

extrair o intron 26-nt do mRNA, que codifica o fator de transcrição XBP1 (X-box 

protein 1) no citosol; os dois fragmentos resultantes de mRNA são reunidos por 

ligases, formando o XBP1s, um importante fator de transcrição, que adentra o 

núcleo, estimulando a tradução de genes relacionados às estruturas do RE, 

expansão de membranas e síntese lipídica (Yoo; Han; Jeon, 2017). Atua, também, 

diminuindo a quantidade de outros mRNAs celulares, por meio da RIDD (IRE1-

dependent decay), com o intuito de amenizar a carga protéica a ser trabalhada pelo 

ER (Wang; Kaufman, 2016). Além da atuação através do XBP1, quando o ERE se 
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prolonga e se acentua, o IRE1α atua em outros mRNA relacionados à via da 

apoptose celular, ativando a ASK1 (apoptosis signal-regulating kinase 1) e JNK (c-

Jun N-terminal kinase) (Ghosh et al., 2014, Pluquet; Pourtier; Abbadie, 2015). Logo, 

em estágios iniciais do ERE, a ativação do IRE1α tem o efeito de citoproteção. Já 

em estágios avançados, ou na chamada UPR terminal, o estímulo de traduções de 

proteínas que induzem a apoptose, juntamente com os efeitos da cascata do PERK, 

acabam levando à morte celular (Ghosh et al., 2014). A dupla função de IRE1α 

também está presente nos outros dois receptores, evidenciando a complexidade do 

papel do ERE na fisiopatolologia de doenças degenerativas; em que, teoricamente, 

teria uma atuação deletéria, assim como na oncogênese, com atuação citoprotetora. 

Ghosh et al. (2014) mostraram, em um estudo experimental in vivo (ratos), que 

houve melhora dos índices glicêmicos, da insulinemia e das células β em ratos 

diabéticos infundidos sistemicamente com a sustância KIRA6, um inibidor da kinase 

tipo II do IRE1α. A inibição da kinase tipo II leva à inibição da RNase, ao passo que, 

a inibição da kinase tipo I, leva ao aumento da atividade da RNase. Ao inibir a 

RNase, não só ocorre o bloqueio da via apoptótica das células pancreáticas, como 

também a preservação da função. Esse estudo demonstrou o potencial de se usar o 

ERE como alvo terapêutico, tanto para se induzir a apoptose de células tumorais, 

como para se reverterem doenças degenerativas. 

Uma das principais funções do PERK é atuar na regulação da tradução 

protéica (Wang; Palnitkar; Parfitt, 1997; Bu; Diehl, 2016). Ao ser ativado, fosforila o 

eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2α), cujo produto, o eIF2α-P, faz cessar 

a síntese protéica celular como um todo, por meio da inibição da formação do 

complexo de iniciação de tradução 43S (Bu; Diehl, 2016). No entanto, o eIF2α-P  

produz um efeito paradoxal, o de elevar a translação do mRNA do fator de 

transcrição ATF4 e da chaperona Bip (Wang; Kaufman, 2016; Rutkowski, 2018). O 

ATF4, ao adentrar no núcleo celular, estímula genes relacionados à biossíntese de 

toda a estrutura do RE, com o intuito de restabelecer o transporte de proteínas e a 

diminuição do estresse oxidativo; aumentando a expressão de genes relacionados à 

autofagia (Wang; Kaufman, 2016; McQuiston; Diehl, 2017). Embora o ATF4 não atue 

diretamente nos genes inibidores da apoptose cIAP1 e cIAP2, a via de PERK leva 

ao estímulo desses genes por algum fator ainda desconhecido (McQuiston; Diehl, 
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2017). O ATF4, juntamente com o ATF6 e o XBP1, formam o trio de fatores de 

transcrição que regulam a expressão de chaperonas, todo o processo da ERAD e a 

capacidade de processamento protéico do RE (Rutkowski, 2018). À medida que se 

prolonga e se agrava o ERE, o acúmulo de ATF4 estimula a síntese do fator de 

transcrição CHOP (C/EBP-homologous protein), que possui múltiplos efeitos, 

atuando na autofagia e na apotose. Inibe a transcrição dos genes antiapoptóticos da 

família BCL-2 e causa oligomerização dos genes pró-apoptóticos Bax/Bak, 

estimulando a apoptose pelo citocromo C, assim como pela indução de death 

receptor 5 (DR5) e de Fas-associated death domain (FADD) (Oakes; Papa, 2015; 

McQuiston; Diehl, 2017). Além disso, O CHOP, ao formar um heterodímero com o 

ATF4, leva ao processo de autofagia e induz a formação do GADD34 (growth arrest 

and DNA-damage-inducible prottein 34), que vai atuar na defosforilação do eIF2α-P, 

fazendo com que a célula retome a produção de proteínas, aumentando a carga 

protéica do RE, consequentemente elevando o ERE. Também eleva a função da 

ER-oxidase 1α (ERO1α), que promove um dobramento protéico por oxidação, mas 

promove o aumento da ROS (reactive oxygen species), piorando o ERE (Clarke et 

al., 2014). A elevação de CHOP está associada à fisiopatologia de diversas 

doenças, entre elas o diabetes, as doenças neurodegenerativas e isquêmicas e 

tumores malígnos (Rozpedek et al., 2016). 

O ATF6 é um fator de trascrição transmembranoso, que, ao ser ativado, é 

direcionado ao CG, onde sofre clivagem pelas proteases S1P e S2P, resultando no 

fragmento que vai atuar no núcleo, como fator de transcrição, estimulando a 

expressão de genes como do Bip, GRP94, CHOP e XBP1, mostrando a interligação 

entre as vias dos três receptores (Pluquet; Pourtier; Abbadie, 2015; McQuiston; Diehl 

2017). Outro fator muito importante envolvido na UPR são as chaperonas, sendo a 

chaperona BiP a principal delas. A BiP se liga normalmente à porção intraluminal 

dos receptores, inibindo os três receptores da UPR. No entanto, há uma afinidade da 

BiP com as proteínas não-dobradas, havendo deslocamento da chaperona para o 

meio intraluminal, ligando-se às proteínas não-dobradas e liberando os receptores; 

que, então, são dimerizados pelas proteínas em excesso, desencadeando o início 

da UPR (Oakes; Papa, 2015). Há várias outras enzimas e chaperonas envolvidas na 

UPR, como a calreticulina e a calnexina, com o mesmo papel de encaminhar as 
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proteínas para o dobramento ou para a degradação pelo ERAD (Chevet; Hetz; 

Samali, 2015; Taniguchi; Yoshida, 2015). O gene da Bip é estimulado pelos três 

receptores da UPR, principalmente pelo ATF6. Logo, assim como o aumento da 

expressão dos elementos do ERAD, a elevação da Bip também reflete uma situação 

de ERE e atividade de toda a cascata da UPR, já que fazem parte dos elementos 

efetores finais de toda a maquinaria da UPR (Pluquet; Pourtier; Abbadie, 2015). Há 

vários estudos, principalmente em doenças degenerativas, em que se utiliza infusão 

de chaperonas sintéticas, como a 4-phebylbutyrate (4-PBA), com melhora ou 

reversão da doença (Taniguchi; Yoshida, 2015; Wang; Kaufman, 2016). 

Quando há persistência dos fatores agressores, tornando o ERE crônico ou 

elevado, a UPR pode aumentar a expressão de chaperonas (para aumentar o 

dobramento das proteínas), reduzir a tradução protéica ou aumentar a degradação 

protéica pelo ER (Yang et al., 2016); se a sobrecarga ainda assim persistir, a UPR 

eleva a expressão da proteína pró-apoptótica CHOP (também conhecida como 

GADD153), estimulando todo o processo de indução da apoptose (Masud Alam et 

al., 2016). 

 

1.3 ERAD 

 

O sistema de seleção e dobramento de proteínas no RE é realizado por toda 

a maquinaria da UPR, assim como pelo ERAD. Este, inclusive, é estimulado pela via 

final da UPR, com aumento da expressão dos genes que sintetizam os elementos do 

ERAD. Sua função é atuar no controle de qualidade da síntese protéica, 

direcionando proteínas não-dobradas irreversíveis ao citosol, onde sofrem a 

poliubiquitilação e degradação proteassomal (Sokolowska et al., 2015; Zhou et al., 

2015). O ERAD é composto por algumas enzimas que atuam na N- glicosilação das 

glicoproteínas que adentram o RE, clivando ligações de manose (por isso são 

chamadas de manosidases) da porção do núcleo de oligossacárides das 

glicoproteínas. Após essa liberação das manoses, as proteínas são desvinculadas 

das chaperonas do RE (calreticulina e calnexina), sofrem uma segunda clivagem de 

glicose e são encaminhadas para o destino final. Quando prontas, no entanto, 

podem entrar em outro ciclo de N-glicosilação, caso ainda não estejam dobradas, 
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passando por todo o processo de clivagem de glicose e manose, enquanto recebem 

a ação das chaperonas em nova tentativa de dobramento. Esse ciclo pode ocorrer 

até que se transforme em proteína nativa, ou até se tornar uma proteína não-

dobrada terminal. Nessa situação, são encaminhadas para o canal Sec61, na 

membrana do RE, com posterior passagem para o citosol, onde sofrem a 

degradação (Molinari et al. 2003; Zhou et al., 2015). Dentre as enzimas do ERAD, as 

mais importantes são o ERManI (ER Mannosidase I) e do EDEM1(ER-degradation 

enhancing α-mannosidase-like protein) (Zhou et al., 2015). O EDEM1 exerce o papel 

de desvincular a glicoproteína não-dobrada das chaperonas calreticulina e canexina 

e encaminhá- la ao ERAD. No entanto, ambas têm a função de acelerar o 

encaminhamento das proteínas não-dobradas ao sistema de degradação protéica e 

são concentração-dependente, ou seja, quanto maior a concentração dessas 

enzimas, maior é a quantidade de proteínas malformadas e maior é a atividade do 

ERAD (Zhou et al., 2015). O EDEM1 consegue capturar as proteínas que não foram 

dobradas, assim que liberadas da calnexina, evitando a reentrada no ciclo de 

reglicosilação mediada pela UGGT (UDP-glucose:glycoprotein glucosyl) transferase, 

encurtando o tempo em que essas partículas permanecem no RE antes de serem 

descartadas pelo ERAD. Logo, sua ação otimiza todo o processo de seleção 

protéica. Vale salientar que a expressão elevada do EDEM1 está diretamente 

relacionada ao nível de ERE e, consequentemente, à quantidade de proteínas 

malformadas, sendo fundamental para a sobrevida celular e eficiência da síntese 

protéica. Além disso, possui alta especificidade para proteínas não-dobradas, não 

se ligando a proteínas nativas ou ainda sob ação da calnexina. Evita, assim, o 

acúmulo de proteínas não funcionais no interior do RE;, diminuindo, 

consequentemente, os estímulos para o ERE (Hosokawa et al., 2001, 2006; Molinari 

et al., 2003) . 

 

1.4 ERE e o câncer 

 

O câncer constitui a segunda maior causa de morte em países desenvolvidos, 

ficando atrás somente das mortes de origem cardiovascular; e tem como base 

fisiopatológica a capacidade de driblar os mecanismos pró-apoptóticos celulares, 
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propiciando sua proliferação (Rozpedek et al., 2016). Justamente por atuar em 

diversos pontos da cadeia da apotose, estimulando ou inbindo a expressão de genes 

pró ou antiapopóticos, a associação do ERE com o câncer tem recebido importante 

atenção na última década, ganhando destaque na fisiopatologia de alguns tipos de 

tumores, assim como fornecendo marcadores de prognóstico e de resposta aos 

quimioterápicos (Chevet; Hetz; Samali, 2015). No entanto, O ERE e a UPR atuam de 

modo complexo na proliferação celular tumoral, que sofre influência do ambiente 

hostil peritumoral (hipóxia, deficit de nutrientes e alterações do pH) e da expressão 

de genes supressores tumorais ou de proto-oncogenes (Chevet; Hetz; Samali, 2015, 

Wang; Kaufman, 2016). A grande demanda protéica das células tumorais, para 

suprir o rápido crescimento e vencer fatores desfavoráveis de hipóxia e deprivação 

de nutrientes, requer maior atividade do RE, invariavelmente desencadeando o ERE 

e a UPR (McQuiston; Diehl, 2017). Durante o processo de transformação tumoral, há 

uma espécie de seleção natural das células mais resistentes, levando as mais 

frágeis à apoptose; logo, as que sobrevivem possuem alta atividade basal da UPR, 

trazendo certa vantagem às células tumorais, mas mantendo-as no limite da 

sobrevivência, de modo que, qualquer aumento de estresse ou queda de uma das 

vias da UPR, podem levar à apoptose (Chevet; Hetz; Samali, 2015). A UPR pode 

assumir, então, um comportamento pró-sobrevida ou pró-apoptose nas células 

tumorais, variando de acordo com o estímulo de proto-oncogenes ou de genes 

supressores tumorais, assim como a habilidade de modular diretamente os fatores 

envolvidos na cascata da apoptose (Chevet; Hetz; Samali, 2015; Iurlaro; Muñoz-

Pinedo, 2016; Wang; Kaufman, 2016). Devido a essa importância na modulação da 

proliferação tumoral, O ERE e a UPR estão sendo cada vez mais estudados e 

testados como alvo terapêutico, inibindo genes citoprotetores ou estimulando genes 

que irão favorecer a cascata da apoptose e/ou tornar as células tumorais mais 

sensíveis aos tratamentos quimioterápicos (Rozpedek et al., 2016). Tumores com 

mutação no IRE1α, por exemplo, sofrem um déficit na via da UPR terminal, por 

inativação da RNase, trazendo vantagens na sobrevida das células neoplásicas. 

PERK fosforila a Nfr2 (nuclear factor euthyroid 2-related factor 2), um fator de 

trasncrição que atua na homeostase da oxidação do RE, diminuindo a produção de 

ROS e aumentando a resistência ao tratamento com quimioterápicos. 
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A autofagia atua em alguns tipos de tumores como importante fator 

citoprotetor, eliminando proteínas ou organelas inativas pelos lisossomos, 

aumentando a resistência celular a situações adversas, como hipóxia, hipoglicemia 

ou déficit de nutrientes (Zhang; Qu; Jiang, 2017). Está presente nos melanomas por 

mutação do BRAFV600E e nos tumores induzidos por mutação do oncogene c-Myc, 

onde a ativação da via PERK-eIF2α-ATF4 leva ao crescimento tumoral (Bu; Diehl, 

2016). A hipóxia gerada pelo rápido crescimento tumoral levaria à apotose as células 

normais, no entanto nas células tumorais, devido à eficiência da maquinaria do ERE 

e da UPR, ocorre diminuição da síntese protéica global pelo estímulo de PERK. 

Paradoxalmente, há aumento da formação de novos fatores e estruturas do RE, 

conferindo menor metabolismo celular, maior eficiência da função e do gasto de 

energia, impedindo a morte celular. Somando-se a isso, a ativação de PERK e 

consequente fosforilação de eIF2α causam a diminuição da produção da cyclina D1, 

que regula o ciclo celular, deixando a célula em estado de relativo repouso, até que 

se alcance condições mais favoráveis de oxigenação e nutrição. Devido à baixa 

vascularização e hipóxia no interior do tumor, há maior dificuldade em se administrar 

quimiterápicos no tumor, além da menor eficiência de reparo do DNA, já que isso 

requer uma boa oxigenação local; e assim como estimula a proliferação local, 

também favorece a formação de mestástases à distância, completando uma série de 

vantagens ao desenvolvimento tumoral (Rozpedek et al., 2016). Devido a essa 

importância do receptor na oncogênese, medicamentos inibidores do PERK são 

bastante pesquisados (McQuiston; Diehl, 2017). No entanto, há efeitos colaterais no 

tratamento com inbidores do PERK, quando adminstrados sitemicamente, como 

agressão às células β pancreáticas e indução de diabetes; e esse tratamento varia 

de acordo como estadiamento e tipo histológico, pois a ação do PERK também varia 

de acordo com o tempo de doença e da origem tumoral (Bu; Diehl, 2016). Contudo, 

até o momento, há muita discussão sobre a atuação do ERE na oncogênese, se 

está diretamente relacionado na origem do câncer e não apenas uma consequência 

da intensa demanda protéica das células tumorais. Essa dúvida sobre a provável 

ligação do ERE com a origem tumoral já não existe no hepatocarcinoma, pois há 

comprovação de relação direta do ERE na oncogênese das células hepáticas, 

quando expostas à inflamação crônica gerada por dieta rica em gordura (Rutkowski 
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et al., 2006). Há um encorajamento para a realização de novos estudos, com 

diferentes tipos histológicos, para maior entendimento fisiopatológico na oncogênese 

(Ghosh et al., 2014, Chevet; Hetz; Samali, 2015, Iurlaro; Muñoz-Pinedo, 2016). 

A apoptose é, então, um mecanismo chave na preservação da qualidade de 

todo o processo de seleção protéica, eliminação de células mutantes e consequente 

inibição de proliferação tumoral (Rozpedek et al., 2016). A mitocôndria, ao liberar o 

citocromo C no citosol, desencadeia a ativação das caspases, juntamente com a 

família BCL-2 pró-apoptóticas. A cadeia da apoptose é composta pelas caspases 

(8,9,12,3,6,7), que são cisteína-proteases e podem ser estimuladas por fatores de 

estresse, como a hipóxia. Também são estimuladas pela família da BCL-2, que são 

proteínas expressas na membrana das mitocôndrias e do RE. É formada por 20 

subtipos, formando dois grupos com funções antagônicas: pró-apoptóticas (Bax, 

Bak, Bok, Bid, Bim, Bad , Bmf, Bik, Blk, Noxa, Puma e Hrk) e antiapoptóticas (Bcl-2, 

Bcl-XL, Bcl-w, Mcl-1 e A1) (Segiet et al., 2018). Estão presentes, tanto na membrana 

do ER quanto na membrana externa da mitocôndria, aumentando sua 

permeablidade na vigência do ERE. Os poros criados por Bax e Bak permitem a 

passagem de proteínas da mitocôndria para o citosol. Quando há persistência do 

ERE, há a ativação das outras BCL-2 pró- apoptóticas de ação tardia, Bid, Bim, Bad, 

Noxa e Puma, que são essenciais para a indução da apoptose, pois vão se ligar às 

BCL-2 antiapoptóticas. Nos estágios avançados do ERE, ocorre saída de Ca para o 

citosol, também contribuindo para a ativação das caspases. Um dado recente que 

poderia trazer uma explicação para a mudança de rumo de resposta da UPR em 

relação à apotose é a descoberta da relação de CHOP com a proteína reguladora do 

ciclo celular p21 (Rozpedek et al., 2016). A p21 exerce papel inibitório da fase G1 do 

ciclo celular. O gene supressor tumoral p53, em situações de ERE, estimula a p21. 

No entanto, descobriu-se, também, que a p21 tem um duplo papel, o de se associar 

a agentes pró-apoptóticos também. O CHOP seria um regulador da p21, ou seja, em 

situações de curta e baixa atividade do ERE, haveria uma ação anti-apoptótica; já no 

ERE mais avançado, mudaria para pró-apoptótica (Rozpedek et al., 2016). Em um 

estudo de revisão, Segiet et al. (2018) mostraram que a expressão dos genes de 

Bcl-2, Bcl-w, BclWL, cIAP, agentes antiapoptóticos, está aumentada no adenoma, 

em relação à hiperplasia, carcinoma e paratireoide normal. Embora haja leve 
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aumento de fatores pró-apoptóticos no adenoma, como Fas, TRAIL e p53, estes 

estão mais expressos na hiperplasia. 

Sendo as células principais da paratireoide responsáveis pela homeostase do 

Ca, com importante função secretora e grande quantidade de RE, despertou-se o 

interesse em se analisar o comportamento da resposta do ERE e da UPR no 

adenoma de paratireoide, principalmente por não se encontrar nenhum estudo sobre 

o tema, nem com o adenoma ou com qualquer outra apresentação do HP. 

Ao se comparar a atividade de síntese protéica do adenoma de paratireoide 

com outras patologias hipersecretoras, poderia se esperar de um suposto ERE um 

comportamento voltado mais para a proteção celular em detrimento de uma via 

degenerativa, dado à história natural dos adenomas que, invarialvemente, evoluem 

com piora dos sintomas clínicos, laboratoriais e de imagem (crescimento tumoral). 

Rubin et al. (2008), ao acompanharem pacientes com HP por adenoma, em 

tratamento conservador, não observaram nenhum caso de remissão espontânea; 

sendo que 19% desses pacientes morreram por doenças cardiovasculares. De fato, 

a remissão natural do HP por adenoma é muito raro e, quando isso acontece, há 

recidiva ao longo do tempo, necessitando de tratamento cirúrgico, posteriormente. 

Contudo, nesses poucos casos de remissão, encontrados na literatura, houve 

prevalência de infarto ou necrose nodular, com todos os sintomas e sinais 

inflamatórios agudos, podendo trazer desconforto por tumoração local, hematomas, 

hipercalcemia pré-necrose, hipocalcemia e fome óssea (Chan et al., 2000; Baskar et 

al., 2004; Ahadizadeh et al., 2017). Chan et al. (2000) observaram correlação da 

ocorrência de necrose com o tamanho do adenoma, principalmente com maior 

gravidade em nódulos acima de 2,0 cm de diâmetro, recomendando a indicação de 

tratamento cirúrgico para nódulos acima de 1,0 cm. Há alguns estudos que mostram 

aumento de expressão de alguns genes relacionados à apoptose em células de 

adenoma de paratireoide, assim como no carcinoma e na hiperplasia, em diferentes 

proporçõ es, podendo servir como marcadores de diferenciação entre as 

apresentações e propiciar um tratamento cirúrgico mais adequando ao tipo 

histológico (Segiet et al., 2018). No entanto, o aumento da atividade pró-apoptótica é 

superada pela atividade antiapoptótica, levando ao aumento lento, mas progressivo, 

dos adenomas de paratireoide (Szende et al., 2006). 
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Tendo em vista essas considerações, como a importância e maior prevalência 

do adenoma de paratireoide no HP e da lacuna de conhecimento de sua 

fisiopatologia no âmbito da biologia molecular, como modulação de genes e 

ausência de marcadores de prognóstico, sendo um tumor benígno hipersecretor de 

PTH, considerou-se oportuna o desenvolvimento de uma pesquisa dos níveis de 

ERE e de suas vias efetoras, UPR e ERAD, cujas respostas são bem documentadas 

em células com alta demanda de síntese protéica, como no diabetes, doenças 

neurodegenerativas, cardiovasculares e inflamatórias e no câncer, trazendo maior 

conhecimento da fisiopatologia dessas doenças e, principalmente, servindo como 

alvo terapêutico efetivo para algumas doenças; com perspectivas promissoras para 

muitas outras. É uma linha de pesquisa atual, sem precedentes na literatura em 

células da paratireoide, cuja principal motivação é comprovar que há aumento da 

atividade da UPR e do ERAD por ERE nas células do adenoma, já que também são 

células hipersecretoras de proteínas. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos 
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Os objetivos da tese se resumem na comprovação dos seguintes itens: 

 

a) Há correlação entre ERE, UPR e ERAD com a fisiopatologia do 

adenoma de paratireoide; 

 

b) Há marcadores de atividade do adenoma de paratireoide, expressos 

dentro da cadeia de ERE, UPR e ERAD; 

 

c) Há correlação da expressão de fatores de ERE, UPR e ERAD, com as 

taxas de apoptose e de remissão espontânea do adenoma de 

paratireoide. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Casuística e Métodos 
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3.1 Considerações éticas 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP-USP), Processo nº CAAE 64569917.5000.5440 (Anexo A). 

Todos os pacientes foram orientados quanto à natureza os objetivos da 

pesquisa, enfatizando que a não aceitação não acarretaria em interrupção ou 

alteração do tratamento. Apenas aqueles que concordaram em participar do estudo 

e espontaneamente assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo B) foram incluídos. 

 

3.2 População do estudo 

 

Foram selecionados 14 pacientes com diagnóstico de hiperparatireoidismo 

primário, atendidos no Ambulatório de Cirurgia de Tireoide e Paratireoide (ACTP) da 

Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do HCFMRP-USP (CCP-HCFMRP-

USP), submetidos à cirurgia no mesmo serviço, no período de 01 de janeiro de 2014 

a 01 de janeiro de 2016. Não houve distinção de sexo ou idade. Adotou-se como 

critério de exclusão a reposição oral de cálcio ou vitamina D e/ou realização de 

cirurgias de tireoide ou paratireoide previamente. Todos os pacientes foram 

submetidos a exames laboratoriais de rotina (PTH, Ca, Vit. D, creatinina), de imagem 

(ultrassonografia) e cintilografia de paratireoides. Foram submetidos à anestesia 

geral e à técnica convencional de exploração bilateral das paratireoides, além da 

dosagem de PTH transoperatório. Considerou-se como sucesso terapêutico a queda 

de 50% ou mais do valor basal do PTH, após 10 min da exérese da paratireoide 

suspeita. Em cada paciente foram coletadas uma biópsia da paratireoide suspeita e 

uma biópsia de uma paratireoide normal. Essas peças foram imediatamente 

armazenadas separadamente em tubos Eppendorf® e armazenadas em nitrogênio 

líquido, sendo transportadas ao Laboratório de Cultura de Células da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), onde foram 

armazenadas em freezer a -70ºC, para posteriores análises de expressão gênica. 



Casuística e Métodos  |  40 

 

Após pelo menos seis meses de pós-operatório, foram colhidos novos exames de 

sangue para confirmação de sucesso terapêutico. 

As peças foram divididas em dois grupos: adenoma e controle. No grupo 

adenoma, foram incluídas as biópsias dos adenomas retirados cirurgicamente. Já no 

grupo controle, as biópsias de paratireoides normais, dos mesmos pacientes. Cada 

amostra sofreu processo de extração do mRNA e cDNA pela RT- qPCR, com 

posterior análise da expressão gênica dos principais genes relacionados a ERE, 

UPR e ERAD, pelo PCR Array. As análises foram divididas em duas partes. A parte 

incial consistiu da comparação de dois pools de biópsias, sendo um pool de 

adenoma e outro controle. O resultado dessa comparação serviria como filtro na 

escolha dos genes mais expressos, já que não seria possível a dosagem de 89 

genes em cada peça. Após a seleção dos genes, foi pesquisada a expressão dos 

mesmos, individualmente, em todas as biópsias de adenoma e em todas do controle. 

 

3.3 PCR Array 

 

Para a análise do Array de PCR, dividiram-se as peças em dois pools: de 

adenoma e paratireoide normal (controle). Foram utilizados 100 ng de RNA de cada 

amostra e misturados, formando esses dois grupos. Cada grupo foi denominado de 

pool de adenoma e o outro, pool de controle. Para se ter certeza da concentração de 

RNA, quantificou-se novamente a concentração dos pools, para se descartarem 

contaminações. Após a verificação da concentração de RNA, iniciou-se a produção 

do cDNA de 1 ug de RNA de cada pool. Para esse procedimento foi utilizado o Kit 

iScript cDNA Synthesis (Bio-Rad). Assim que o cDNa ficou pronto, iniciou-se o Array 

de PCR, utilizando-se o Kit Human Unfolded Protein Response RT² Profiler PCR 

Array, seguindo as instruções do fabricante. O Array de PCR foi quantificado pelo 

CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad). 

 

3.4 RT-PCR em tempo real 

 

Determinou-se a expressão dos genes por meio de RT-PCR em tempo real 

(RT-qPCR). Para a extração de RNA, foi utilizado Trizol® Reagent (Life 
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Technologies), seguindo as instruções do fabricante. Após a total trituração da 

amostra tecidual na presença de Trizol, 1/5 (v/v) de clorofórmio foi adicionado ao 

tubo. Após 10 minutos de repouso em temperatura ambiente, as amostras foram 

centrifugadas em centrífuga Eppendorf refrigerada a 4ºC, a 12.000 x g, por 15 min. 

Após a centrifugação, a fase incolor do tubo foi transferida para um tubo novo para a 

precipitação do RNA em presença de álcool isopropílico 1:1. Após outra 

centrifugação a 12.000 x g, 10 min, a 4ºC, um precipitado contendo RNA foi 

identificado. Etanol 75% foi adicionado para lavagem do precipitado e, então, 

realizada a remoção do etanol, secagem e adição de água milliQ autoclavada. O 

RNA foi quantificado em espectrofotômetro NanoDrop 2000c. Para a realização da 

transcrição reversa, utilizou-se o kit High Capacity cDNA Reverse Transcription 

(Applied Biosystems) da seguinte maneira: 1 μg de RNA total, 1 μL 10x RT Buffer, 

0.4 μL 100mM dNTP, 0.5 μL, 0.25 μL oligo-dT (100 μM), 0.5 μ L Multiscribe RT 

(50U/μL) e água livre de RNAse para um volume total de reação de 10 μL (16°C-30 

min, 37°C-2 h, 85°C-10s, e 4°C- para sempre). 

Logo após a síntese dos cDNAs, quantificou-se a expressão dos genes de 

interesse por meio de RT-qPCR. Utilizou-se, na reação, 100 nM de cada primer 

(sense e antisense), cerca de 25 ng de cDNA e 1x Maxima SYBR-Green Master Mix 

(Fermentas), para um volume final de reação de 10 μL. A expressão gênica foi 

avaliada em um Sistema de Detecção de Sequências ABI 7000 (Applied Biosystems) 

sob as seguintes condições: 50°C -2 min, 95°C -10 min, e 40 ciclos de 95°C -15s, 

60°C -20s, e 72°C -30s. Protocolos de dissociação foram usados para testar a 

eficácia dos primers em amplificar os genes especificamente. Foram utilizados os 

genes constitutivos GAPDH (gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase) como controles 

endógenos. 

 

3.5 Análise estatística 

 

Para a comparação de duas médias, aplicou-se o teste t-Student. A variância 

foi testada e utilizou-se-se o teste não-paramétrico quando a variância era diferente 

entre os dois grupos. As comparações e correlações foram feitas utilizando-se o 

Graph Pad Prism 6 e a hipótese nula foi rejeitada quando p<0,05. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Resultados
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Foram avaliados 12 mulheres e dois homens, com idade média de 59,9±15,1 

anos. A média dos valores de PTH no pré-operatório foi de 211,14 ±129,23 pg/L. As 

médias do Ca total pré e pós-operatório foram 11,41+0,65 mg/dL e 9,58±0,43 mg/dL, 

respectivamente; e a média do volume dos adenomas foi de 2,02±3,19 cm. Em 

somente um paciente não foi realizada a dosagem do PTH transoperatório, por falta 

de reagente, sendo que os valores do PTH no momento da incisão e após 10 min da 

retirada do adenoma foram 287,69±144,44 e 29,87±18,71pg/dL, respectivamente, 

aumentando a probabilidade de se tratar de adenoma único em todos os pacientes. 

Os valores de creatinina e vitamina D foram 1,12±0,53 mg/dL e 25,5±7 ng/mL, 

descartando hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica ou 

hipovitaminose D (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Distribuição dos pacientes de acordo com as variáveis: sexo, idade, PTH pré-
operatório, Ca total pré-operatório, Ca total pós-operatório, creatinina, vitamina 
D e dosagem de PTH transoperatório 

 
Paciente Sexo Idade 

(anos) 
PTH Pré-op 

(pg/L) 
Ca Total Pré-op 

(mg/dL) 
Ca Total Pós-

op (mg/dL) 
Creat 

(mg/dL) 
Vit D 

(ng/mL) 
PTH transop  

Pré (pg/L) 
PTH transop  
Pós (pg/L) 

Paciente Sexo Idade 
(anos) 

PTH Pré-op 
(pg/L) 

Ca Total Pré-op 
(mg/dL) 

Ca Total Pós-
op (mg/dL) 

Creat 
(mg/dL) 

Vit D 
(ng/mL) 

PTH transop  
Pré (pg/L) 

PTH transop  
Pós (pg/L) 

1 M 24 415 12,9 9,3 0,9 27 104 9,6 

2 F 47 96 10,8 9,6 0,61 24,6 208 16,2 

3 M 59 153 10,9 10,36 0,98 32,1 393 13,7 

4 F 74 170 11,7 10,5 1,42 32,7 170 41,3 

5 F 73 480 10,9 8,92 2,65 24,3 599 38,9 

6 F 78 260 11,8 9 1,47 21,6 266 10,8 

7 F 64 130 11,3 9,7 1,62 38,6 141 16,6 

8 F 58 256 11,7 9,4 0,85 25,1 214 35 

9 F 60 91 11,2 9,4 0,91 25,6 192 6 

10 F 63 104 10,7 8,89 1,03 29,8 185 48,1 

11 F 49 179 10,6 10 0,79 — 249 57,4 

12 F 84 383 12,3 9,6 0,92 14,3 810 80,2 

13 F 50 138 11,7 10,45 0,92 15,4 — — 

14 F 56 101 11,3 9,19 0,63 20,8 209 14,6 

Média±DP -- 59,9±15,1 211,14±129,23 11,41±0,65 9,58±0,43 1,12±0,53 25,5±7 287,69±144,44 29,87±18,71 

 

 

Os resultados da ultrassonografia e cintilografia e o achado cirúrgico foram 

compatíveis entre si, ou seja, a localização do suposto adenoma na ultrassonografia 

foi correspondente com o sítio de hipercaptação do radioisótopo na cintilografia. Em 

quatro pacientes, a cintilografia não mostrou hipercaptação, mas o achado cirúrgico 

correspondeu com a localização do adenoma pelo exame ultrassonográfico. Em dois 
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foi realizada tireoidectomia total; um por carcinoma papilífero e outro por bócio 

atóxico, sendo que, no paciente com carcinoma papilífero, havia um adenoma de 

paratireoide intratireoideano. Em outro realizou-se hemitireoidectomia, também 

apresentando adenoma intratireoideano (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Resultados dos exames de ulrassonografia e cintilografia dos 14 pacientes no 
pré-operatório e a cirurgia realizada 

 
 

Paciente Ultrassonografia Cintilografia Cirurgia 

1 PID: 2,3x1,9x1,5cm PID PID (1,2x1,1cm) 

2 PID: 0,85x0,6x0,59cm normal PID (1x0,7x0,5cm) 

3 PIE: de 0,98x0,9x0,5cm PIE Hemitireoidectomia esq por bócio 

(paratireoide intratireoideana) 

4 PID: 0,6x0,3x0,4cm normal PID (0,8x0,5x0,6cm) 

5 PIE: 1,3x1,3x0,7cm normal PIE: (1,5x0,8x1,0cm) 

6 PIE: 1,4x1,07x0,64cm PIE TT (ca papilífero) + paratireoide 

intratireoideana esq (12mm) 

7 PSE: 0,5cm; PSE PSE (0,9x0,6x0,3cm) 

8 Normal PID PID (1,8x1,5x0,5cm) 

9 Nódulo tireoideanos Normal TT(bócio) + PID (2,5x1,7x0,5cm) 

10 PID: 2,3x1,6x0,6cm PID PID (1,7x2,2x0,6cm) 

11 PIE: 0,9x0,6x0,5cm PIE PIE (1,0x0,8x0,6cm) 

12 PID: 2,1x1,5x1,9cm PID PID (5,0x3,0x1,5cm) 

13 PID: 2,5x2,0x1,5cm PID PID (1,0x0,7cm) 

14 PID: 3,8x1,5x1,6cm PID PSD (3,5x1,7x1,0cm) 

PID= Paratireoide inferior direita; PIE= Paratireoide inferior esquerda; PSE= Paratireoide superior esquerda; 
PSD= Paratireoide superior direita; TT= Tireoidectomia total. 

 

 

A análise inicial dos principais genes de ERE e UPR, por meio da 

comparação do pool de adenoma com o pool de controle, mostrou aumento da 

expressão de 70 dos 89 genes avaliados (Anexo C). Após a obtenção dos 

resultados dos genes mais expressos no pool de adenoma, foram selecionados 13 

genes para análise de expressão por RT-qPCR em cada peça de adenoma e 
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controle. Todas as análises resultaram em aumento de expressão, individualmente 

também, listados a seguir, em ordem descrescente de significância estatística: CALR 

(p<0.0001), CANX (p<0.0001), EDEM1 (p<0.0001), SLC17A2 (p<0.0001), CHOP 

(p=0.0001), ATF-4 (p=0.0002), CCT4 (p=0.0002), EIF2AK3 (p=0.0004), e EIF2 

(p=0.0031) eATF-6 (p=0.0151). No entanto, nos genes XBP1 (p=0.0833) e GRP78 

(p=0.5853) RRM2 (p=0.2760), não houve diferença estatística (Tabela 3 e Figuras 1 

a 5). 

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos valores de expressão dos 13 genes obtidos por RT-qPCR, em 
número de vezes acima dos valores controles. Na última coluna, o fator de 
significância estatística correspondente, sendo considerado o valor de p<0,05 

 

GENE F/C P 

CALR 15 <0,0001 

CANX 6,5 <0,0001 

EDEM1 3,2 <0,0001 

SLC17A2 5,5 <0,0001 

CHOP 3,5 =0,0001 

ATF4 5,5 =0,0002 

CCT4 5 =0,0002 

EIF2AK3 5,5 =0,0004 

 2,2 =0,0031 

ATF6 12 =0.0151 

XBP1 2,3 =0,0833 

BIP(GRP78) 1,25 =0,5853 

RRM2 1,3 =0,2760 
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Figura 1 - Representação gráfica do aumento da expressão de três das principais 
chaperonas, relacionadas no processo de dobramento protéico. (A) aumento 
de 15 vezes da expressão de CALR (p<0,0001); (B), aumento de 6,5 vezes de 
CANX (p<0,0001); (C) aumento de cinco vezes de CCT4 (p=0,0002) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALR= calreticulina; CANX= calnexina; Ctrl= controle; **** p<0,0001; *** p=0,0002 

 
 

B A 

C 
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Figura 2 - Representação gráfica do aumento da expressão de dois dos principais fatores 
de transcrição do estresse do retículo endoplasmático. (A) aumento de 5,5 vezes 
da expressão de ATF4 (p=0,0002); (B) aumento de 12 vezes de ATF6 em 
relação ao controle (p=0,0151) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ctrl= controle; *** p<0,001; * p<0,05. 
 

 
 
 

A B 
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Figura 3 - Representação gráfica do aumento da expressão de três dos principais 
marcadores da via de PERK, além do ATF4. (A) aumento de 2,2 vezes da 
expressão de EIF2 (p=0,0031); (B) aumento de 5,5 vezes de EIF2 K3 
(p=0,0004); (C) aumento de 3,5 vezes de CHOP (p=0,0001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ctrl= controle; **** p<0,0001; *** p<0,001; ** p<0,01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C 
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Figura 4 - Representação gráfica do aumento da expressão dos seguintes genes, com nível 
alto de significância: (A) EDEM1, importante marcador de estresse do retículo 
endoplasmático, com aumento de 3,2 vezes em relação ao controle (p<0,0001); 
(B) SLC17A2, marcador de autofagia, com aumento de 5,5 vezes (p<0,0001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ctrl= controle; **** p<0,0001 

 
 
 
 
 

A B 
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Figura 5 - Representação gráfica do aumento da expressão de três marcadores do estresse 
do retículo endoplasmático, mas sem significância estatística: (A) RRM2 mostra 
aumento de 1,25 vezes (p=0,276); (B) XBP1, com aumento de 2,3 vezes (p=0,083); 
(C) Bip com aumento de 1,25 vezes, em relação ao controle (p=0,5853) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ctrl= controle 
 

 

A Figura 6 apresenta a expressão dos 13 genes avaliados, lado a lado no 

mesmo gráfico, evidenciando aumento da expressão de nove genes, com diferença 

estatística. 

 

 

A B 

C 
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Figura 6 - Representação gráfica comparando a expressão dos 13 genes avaliados no 
estudo, do grupo de adenoma (vermelho), em número de vezes (fold change) 
em relação ao controle (azul). Todos os genes com * obtiveram diferença 
estatística. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** p<0.0001; ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05. 

 

 

Na comparação da expressão desses genes com os níveis de Ca, pela 

correlação dos CTs (cycle threshold) com os valores de Ca, obteve-se relação 

negativa entre os valores de Ca e CT, nos genes EDEM1 (-0.5548), CHOP (-0.6602) 

e GRP78 (-0.5825) (Figura 7); sendo que, quanto menor o valor de CT maior a 

expressão do gene avaliado. Ou seja, houve correlação direta da expressão desses 

genes com os níveis de Ca sérico (p<0,05). 
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Figura 7 - Comparação dos CTs (limiares de ciclos) com os níveis de Ca sérico, mostrando 

correlação negativa (p<0,05) nos genes EDEM, CHOP e Bip. 
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As análises de comparação dos valores de PTH com a expressão dos genes 

não mostraram correlação. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Discussão 
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As patologias da paratireoide despertam bastante interesse, tanto em clínicos 

quanto em cirurgiões, dado às particularidades fisiopatológicas ainda 

desconhecidas, envolvendo diversas áreas da medicina, como endocrinologia, 

nefrologia, cardiologia, radiologia, medicina nuclear, gastroenterologia, psiquiatria, 

cirurgia de cabeça e pescoço e, até mesmo, cirurgia torácica, nas cirurgias de 

paratireoides ectópicas mediastinais. As mudanças de conduta diagnóstica e 

terapêutica acompanham os avanços de novos estudos, principalmente na área da 

biologia molecular; que, naturalmente, é favorecida com os avanços tecnológicos e a 

diminuição de custos. Mesmo especialistas mais jovens já vivenciaram inúmeras 

descobertas na área das doenças da paratireoide, refletindo na melhora de 

qualidade de vida dos pacientes. Especificamente no HP, desde a primeira cirurgia 

de adenoma de paratireoide, em 1925, a apresentação do paciente no momento do 

diagnóstico teve uma drástica melhora; de um quadro com nefrolitíase avançada, 

osteíte fibrosa e fraturas patológicas, distúrbios gastrointestinais e psiquiátricos, hoje 

se lida com o paciente assintomático, na maioria dos casos, diagnosticado por 

exames de rotina (Dorairajan; Pradeep, 2014; Bilezikian et al., 2016). E esse é um 

dos muitos desafios atuais, ou seja, saber o momento de se indicar um tratamento 

cirúrgico, seja convencional ou minimamente invasivo, a fim de que se evitem lesões 

de órgãos alvos, como rins e ossos, com menores riscos de morbidades ao paciente, 

muitas vezes, relutante em se submeter a uma cirurgia, justamente por serem 

assintomáticos. Em 1990, foi criado o primeiro Guideline Americano para a Conduta 

no Hiperparatireoidismo Primário Assintomático, estando na sua quarta edição, 

publicada em 2013, dada à constante evolução dos exames diagnósticos, embora 

não acompanhada de opções terapêuticas medicamentosas, já que o uso de 

bifosfonados e calcimiméticos produz efeitos limitados no HP (Bilezikian et al., 2014). 

Há uma perspectiva de aumento dos estudos genéticos na área do HP, devido aos 

menores custos e à estimativa de que mais de 10% dos pacientes com HP possuem 

mutações em um ou mais dos 11 genes descobertos até hoje, nos casos 

sindrômicos ou esporádicos (Bilezikian et al., 2014). Um dado interessante é que há 

uma estatística realizada no Brasil, com incidêndia de pacientes assintomáticos em 

mais de 80% dos casos de HP, embora 18,2% apresentem nefrolitíase e 6,1%, 

osteíte fibrosa (Bandeira et al., 2006).  
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O serviço de CCP-HCFMRP-USP é o responsável pelas cirurgias da 

paratireoide e, invariavelmente, nos deparamos com situações desafiadoras, 

enfrentadas por todos serviços de referência na área. Infelizmente, há poucas 

opções de tratamento alternativo para o HP, sendo ineficazes no controle da doença 

em longo prazo (Xu et al., 2013; Bilezikian et al., 2014; Singh Ospina et al., 2015. Liu 

et al., 2016). Com o apoio do Laboratório de Cultura de Células da FMRP-USP, e 

seguindo uma linha de pesquisa do ERE em diabetes, desenvolvida pela equipe de 

endocrinologia, vislumbrou-se a oportunidade de unir os dois serviços em uma nova 

frente, aproveitando toda a infraestrutura já montada, em um novo estudo 

multidisciplinar clínico/cirúrgico e de biologia molecular, no adenoma de paratireoide. 

E a motivação principal se deu pelo fato de que as células da paratireoide possuem 

algo em comum com as diversas origens celulares mais correlacionadas com a 

atividade do ERE: a alta capacidade de síntese e secreção protéica. Devido à 

estreita relação da atividade do ERE com a fisiopatalogia de diversas doenças, como 

diabetes, fibrose cística, Doença de Alzheimer, plasmocitomas, hepatocarcinoma, 

entre outras (Wu; Ng; Thibault, 2014), e também pelos efeitos práticos no 

aprimoramento de novos tratamentos, decidiu-se, pesquisar ainda o adenoma de 

paratireoide, motivados pela busca de maior entendimento da fisiopatologia, para um 

futuro mais promissor no tratamento desta patologia. 

Os resultados foram positivos com a linha de pensamento que incentivou esta 

pesquisa. Dentre os principais genes mais expressos no adenoma, observou-se 

prevalência dos fatores relacionados com a via de PERK, em detrimento aos do 

IRE1 e ATF6. Evidenciou-se forte expressão dos genes ATF-4 (p:0.0002), EIF2AK3 

(p:0.0004), CHOP (p:0.0001) e EIF2ɑ (p:0.0031). Esse quadro é compatível com um 

um ERE crônico, por alguns motivos; dentre eles, a prevalência de PERK com 

elevação de CHOP (em estágios iniciais, o CHOP se encontra supresso), ATF4 e 

EIF2 ɑ, indicando supressão da produção global de proteínas (Lin et al., 2007; Wu; 

Ng; Thibaut, 2014). De fato, os três receptores do ERE não são estimulados por 

igual ou ao mesmo tempo (Wang; Kaufman, 2016). Em estágios inciais ou agudos 

do ERE, os primeiros receptores a serem ativados são IRE1 e ATF6. Ao passo que, 

ao se tornar crônico, o ERE desloca maior atividade para a via do PERK (Lin et al., 

2007; Wang; Kaufman, 2016). Embora haja essa maior atividade da via de PERK, 
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outros fatores também elevados indicam que a via terminal da apoptose não está 

sendo estimulada. Um dos fatores é a expressiva atuação dos genes das 

chaperonas calreticulina (p<0.0001) e calnexina (p<0.0001), responsáveis pelo 

processo de dobramento protéico. O segundo fator é a baixa expressão de Bip, ou 

seja, sem aumento significativo em relação ao tecido normal. A elevada expressão 

de Bip significaria uma resposta aguda ou elevada do ERE, principalmente nos 

estágios terminais, com tendência pró-apotótica. A via de PERK também estimula a 

síntese de fatores antiapopóticos, como a cIAP (cellular inhibitor of apoptosis protein) 

(Hamanaka et al., 2009), embora não tenha sido um gene pesquisado neste estudo. 

O IRE1 e ATF6, após uma queda da expressão no ERE crônico, voltam a aumentar 

em estágios avançados, estimulando a Bip e as proteínas da cascata da apoptose 

(Oakes; Papa, 2015), conjuntura que não está presente nos resultados do presente 

estudo. Ou seja, embora a conjuntura de fatores favoreça a cronicidade do ERE nos 

adenomas, a UPR atuaria como uma proteção às células da paratiroide, com níveis 

de ATF4/CHOP elevados, mas não a ponto de desencadear a cascata da apotose. 

ATF4/CHOP também podem estimular mecanismos celulares que levam à autofagia, 

cuja principal função é eliminar organelas e proteínas danificadas através de 

lisossomos, servindo como um importante agente de controle do ERE (Yang et al., 

2016). Embora a expressão de CHOP esteja elevada, há ainda elevação dos níveis 

de eIF2 e da enzima que a fosforila, eIF2AK3 (Wang et al., 2014), indicando que 

ainda existe inibição seletiva da produção protéica global. Além disso, a fosforilação 

de eIF2 aumenta a eficência do metabolismo protéico pela estimulação da 

produção de chaperonas envolvidas no processo de dobramento (Rozpedek et al., 

2016). O GAAD34, também chamado de PPP1R15A (Zhang; Qu; Jiang, 2017), não 

está aumentado na dosagem do pool de adenoma (Anexo C), ou seja, não há 

defosforilação do eIF2-P, cuja função de cessar a produção protéica global está 

mantida, preservando a proteostase celular (Bu; Diehl, 2016). O quadro de aparente 

cronicidade do ERE no adenoma de paratireoide leva à comparação com o que 

ocorre nas céulas β pancreáticas, na resistência periférica à insulina, que também 

apresenta atividade crônica por anos, mas estável de ERE, evoluindo para o 

diabetes em curto espaço de tempo, por agudização de um ERE crônico (Weir; 

Bonner-Weir, 2004). No entanto, a resistência periférica à insulina é muito mais 
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prevalente na população do que o adenoma de paratireoide, além de ser uma 

resposta à demanda aumentada do organismo por mais insulina. Já no adenoma, a 

síntese aumentada de PTH é de origem intrínseca da célula e não por estímulo 

externo. 

Um importante fator que corrobora a eficência da seleção protéica é a 

elevação do EDEM1 (p<0.0001) no grupo do adenoma, que é um dos principais 

agentes do ERAD, com efeito de aceleração na captura das proteínas terminais ou 

não-dobradas e transporte ao transcanal Sec61c na membrana do ER, eliminando 

as proteínas malformadas no citosol, para degração proteassomal (Hosokawa et al., 

2006). Ou seja, a elevação do EDEM1, juntamente com o aumento das chaperonas 

calreticulina e calnexina, denotam um intenso trabalho de seleção e eliminação das 

proteínas não-dobradas ou terminais para o sistema de degradação no citosol, 

contribuindo para a manutenção da homeostase protéica. Além disso, a elevação do 

EDEM1 é um importante marcador de instalação do ERE, mostrando que há 

realmente excesso de proteínas não-dobradas e a instalação verdadeira do ERE nas 

células do adenoma (Hosokawa et al., 2001). Deve-se valorizar isso, porque os tr~es 

receptores do ERE podem ser estimulados por outras proteínas que não as não-

dobradas (Zhang; Qu; Jiang, 2017); assim como a fosforilação do eIF2 pode ser 

feita por outras enzimas além da eIF2AK3, podendo desencadear toda a via de 

PERK, sem necessariamente ativar a ERE (Rozpedek et al., 2016). 

Apesar do aumento da Bip (GRP78) no grupo do adenoma, não houve 

diferença estatística em relação ao grupo controle. Esse quadro de elevada 

expressão de CHOP e ATF4, sem o aumento de expressão de Bip, é típico de ERE 

mais avançado, na iminência de mudança de comportamento da UPR de um padrão 

antiapoptose para pró-apotose (Lin et al., 2007). No entanto, embora a Bip não 

estivesse baixa, haveria a necessidade de se detectar qual a tendência de evolução 

no grupo de adenoma. A resposta revelou-se quando analisada a correlação da 

expressão de Bip com os níveis de Ca sérico dos pacientes, que é o principal 

parâmetro de atividade do adenoma no HP. Ou seja, com o aumento de atividade 

nas células do adenoma, os valores de Bip aumentaram diretamente. Essa relação 

direta é acompanhada também pelos valores de CHOP e EDEM1, ou seja, há 

confirmação do ERE em estágio de cronicidade, cujos níveis de demanda da UPR 
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aumentam proporcionalmente ao nível de atividade do adenoma. Os valores de 

EDEM1 e de Bip determinam a eficiência do controle de qualidade protéico, ou seja, 

a UPR eleva a síntese de Bip à medida que se sintetiza mais proteína, neste caso, o 

PTH, com o intuito de aumentar o processo de dobramento de proteína, e também a 

via de degradação de proteínas inativas pelo EDEM1 (Molinari et al., 2003). E a 

comprovação final de que todo esse processo do ERE e da UPR é eficiente foi o 

aumento de síntese do PTH, cuja funcionalidade foi testada pelo correspondente 

aumento de Ca sérico dos pacientes com HP. 

A CCT4, ou TCP1, é uma chaperona, assim como a calreticulina e calnexina 

(Lee et al., 2003). E também se apresentou elevada nos pacientes com adenoma. 

O RRM2 é uma ribonucleotide redutase, que tem o poder de estimular a Bcl-2 

na sua família antiapoptótica. A expressão elevada, tanto de RRM2 como de Bcl-2, 

indica pior prognóstico e pior resposta ao tratamento quimioterápico em tumores 

malignos de cabeça e pescoço (Rahman et al., 2013). Não houve diferença 

estatística entre os dois grupos em relação à expressão de RRM2, sendo um 

resultado esperado em tumor benigno. Embora não tenha havido aumento de sua 

expressão, não foi possível dizer que isso levaria a um estímulo pró-apoptose, pois 

não houve supressão do mesmo.  

O gene SLC17A, ou NTP3, está relacionado diretamente com o estímulo da 

autofagia, sugerindo alta atividade antiapoptótica (Cheng et al., 2015). É um 

indicador de viabilidade celular, devido à capacidade de controlar o pontecial de 

membrana celular, como transportrador aniônico. É o responsável pelo trasnporte de 

P e Na, podendo estar presente em vários órgãos, como fígado, rins, pulmão e 

tireoide, sem descrição de presença nas células da paratireoide (Togawa et al., 

2015). Faz parte da família SLC17, que são trasportadores de P e ânions orgânicos, 

atuando na formação e no alongamento das membranas vesiculares e de 

lisossomos, exercendo importante papel no metabolismo e transporte de urato, 

glicoproteínas e neurotransmissores (Reimer, 2013). A elevação da expressão de 

SLC17A é compatível com os indícios de elevada atividade de fagocitose no 

adenoma (Segiet et al., 2018). 

A relação entre o ERE e os efeitos da autofagia na citoproteção ou no avanço 

da direção da morte celular é objeto de interesse para novos estudos, na busca por 
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um alvo terapêutico, tanto em câncer quanto nas doenças neurodegenerativas e 

ateroscleróticas (Rozpedek et al., 2016; Zhang; Qu; Jiang, 2017). Especificamente 

no adenoma de paratireoide, não há estudos sobre a atividade do ERE na sua 

fisiopatologia. Observou-se atividade crônica na amostra de pacientes, com função 

celular preservada e elevada expressão de genes citoprotetores, com alta expressão 

da eIF2 e da enzima fosforilante eIF2AK3, que mantiveram a produção protéica e o 

gasto energético celulares baixos, assim como a diminuição da velocidade do ciclo 

celular (Bu; Diehl, 2016). Isso poderia explicar o baixo índice de mitose e apoptose 

observado na hiperplasia, no adenoma e carcinoma (Árvai et al., 2012), além do fato 

de que, a não ser pelo aumento de CHOP, não se verificou nenhuma outra evidência 

de estímulo da cascata de apoptose nos adenomas do presente estudo. O CHOP e 

o ATF4 elevados, contudo, denotam a atividade da UPR estimulada, 

especificamente pela via de PERK, com baixa expressão de GADD34, tendo 

também seus correspondentes no processo do ERAD, como a elevação do EDEM1 

e das chaperonas, assim como o aumento de um indutor direto da autofagia, a 

SLC17A, fechando o quadro geral de atividade plena da maquinaria de síntese e 

seleção protéica, em estágio de cronicidade, com direção antiapoptótica ou 

citoprotetora. No entanto, pela própria natureza do ERE, que pode agir tanto a favor 

da longevidade celular como pela pró-apoptose, pode-se imaginar que haveria um 

ponto de inflexão, em que a eficiência da UPR se voltasse da citoproteção para a 

morte celular, por um possível esgostamento natural de recursos, elevação mais 

intensa de CHOP e estímulo de citocinas e fatores pró-apoptóticos. Ou seja, todo 

esse quadro molecular cursaria com apoptose global e resolução “espontânea” do 

adenoma em determinado tempo de evolução. Isso poderia explicar casos raros de 

resolução espontânea do HP por adenoma, causados por intensa inflamação e 

necrose central (Chan et al., 2000; Baskar et al., 2004; Ahadizadeh et al., 2017). 

Rubin et al. (2008) acompanharam 116 pacientes com adenoma de paratireoide por 

15 anos, dividos em tratados cirurgicamente e apenas conduta expectante. Dentre 

os 57 pacientes apenas observados, 13 perderam seguimento e 11 (19%) morreram 

ao longo do período, a maioria de causa cardiovascular, ou seja, com grande 

probabilidade de que tenha sido decorrente da progressão do HP. Houve piora da 

doença ósteo-metabólica, assim como progressão dos níveis de Ca. Não houve 
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nenhuma remissão espontânea, constatação que corrobora os achados do presente 

estudo. 

Embora o estudo tenha sido prospectivo, houve problemas na sistematização 

na coleta de dados laboratoriais de Ca e PTH dos pacientes, no período pós-

operatório, com as coletas realizadas em períodos diferentes entre os pacientes. No 

entanto, foram consideradas somente as coletas acima de seis meses. Como o PTH 

varia muito, até mesmo no próprio paciente, já se esperava uma comparação entre 

valores de PTH pouco factível. Contudo, alguns pacientes ficaram sem resultado de 

Ca acima de seis meses, o que impossibilitou a comparação da expressão dos 

genes com a evolução do pós-operatório. Seria simples e produtiva uma nova coleta 

de todos os pacientes agora, o que proporcionaria dados para correlação com a 

evolução em longo prazo. 

O tecido coletado do adenoma, embora pequeno, foi suficiente para a 

pesquisa dos 13 genes e daria para um pouco mais. Já a biópsia da glândula 

normal, como era de tamanho bem menor do que a disponível no adenoma, não 

seria suficiente para a pesquisa de mais genes.  

Os dados iniciais obtidos pela análise dos pools de adenoma e controles 

forneceram a primeira impressão da expressão dos 89 genes do ERE, servindo 

como método de guia na seleção dos genes mais expressos; no entanto não foi 

possível a utilização de todos os 70 supostamente aumentados; foram utilizados os 

principais, desde que os respectivos primers estivessem disponíveis para o uso no 

estudo, já que o custo das análises por RT-qPCR ainda é muito caro no Brasil. 

Certamente há muitos outros genes importantes envolvidos na atividade do ERE nos 

adenomas, o que motiva a realização de novas pesquisas.  

Como foi o primeiro estudo para avaliação do ERE no adenoma de 

paratireoide, não foram previstas possíveis dificuldades durante o percurso e não se 

tinha certeza se realmente a metodologia da pesquisa em vigência no diabetes, 

funcionaria com o adenoma. Certamente, todo esse aprendizado também servirá 

como guia para novos estudos. 
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Mesmo considerando as dificuldades de percurso e a complexidade do 

assunto, foi possível responder aos objetivos propostos da tese, que se seguem: 

 

a) A elevação da expressão de EDEM1, principal componete do ERAD, 

juntamente com a do gene SLC17A, indutor da autofagia, confirmaram que o 

ERE, a UPR e o ERAD estão presentes na fisiopatologia do adenoma de 

paratireoide e em estágio de cronicidade, no momento da cirurgia; 

 

b) A avaliação da expressão do EDEM1, CHOP e Bip mostrou correlação direta 

e independente com os níveis de Ca no pré-operatório, indicando sua 

utilidade como marcadores dos níveis de atividade do adenoma de 

paratireoide;  

 

c) A significativa expressão de SLC17A foi compatível com a elevada taxa de 

autofagia, completando o movimento de citoproteção no adenoma de 

paratireoide. 
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ANEXO A 
 
 

COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B - TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título do Projeto: Estresse de Retículo Endoplasmático associado às patologias 

cirúrgicas das glândulas paratireoides. 

 

Pesquisador Responsável: Dr. Luiz Carlos Conti de Freitas  

Aluna de pós-graduação: Ricardo Iwakura 

 

(Contato: Av. Bandeirantes 3900. Ambulatório Utilidade 08 – Ambulatório de Cirurgia 

de Cabeça e Pescoço – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- 

USP - 2º andar. Ribeirão Preto - SP - Fone: 16 3602-2353/3602-2801) 

 

O hiperparatireoidismo é causado pelo aumento de uma ou mais glândulas do 

pescoço, denominadas paratireoides. Essa condição está associada à elevação dos níveis 

de cálcio no sangue e na urina, o que pode levar a formação de pedras nos rins além de ser 

importante causa de osteoporose, sendo, a cirurgia, o único tratamento definitivo. 

Convidamos você a participar de nossa pesquisa sobre a avaliação das células das 

glândulas paratireoides no hiperparatireoidismo. O estudo será realizado com análises 

laboratoriais nas glândulas removidas durante a sua cirurgia.  

Para o estudo, será necessária a coleta de uma amostra da glândula. Neste estudo, 

as coletas serão realizadas sem prejuízos às outras glândulas. Ao remover sua glândula 

doente, ela será encaminhada para a biopsia. Uma pequena amostra de aproximadamente 

7 milímetros será encaminhada para a utilização na pesquisa em laboratório. O objetivo é 

avaliar como é a produção de proteínas relacionadas com a doença da glândula. A cirurgia 

realizada no estudo é a mesma que é utilizada habitualmente, não havendo diferença de 

técnica cirúrgica ou de evolução do pós-operatório. 

Você não é obrigado a participar da pesquisa e pode desistir de participar a qualquer 

momento, sem prejuízo em relação ao tratamento recebido neste hospital. 

Você não terá nenhum gasto com essa pesquisa, e a sua participação não oferece 

riscos à sua saúde, o material retirado para a pesquisa não acarretará em prejuízo quanto a 

função das demais glândulas. Além disso, será garantido o sigilo de seus dados pessoais 

utilizados. Se você aceitar participar, todas as dúvidas sobre a pesquisa serão respondidas. 

Caso você queira desistir durante a pesquisa, não haverá nenhum problema e o tratamento 

que você estava fazendo antes continuará da mesma forma. Quanto aos resultados obtidos 

neste estudo, meu telefone está escrito nesta folha, e você poderá me ligar a qualquer hora 

para tirar suas dúvidas. 

No futuro, este estudo poderá ajudar no tratamento de pessoas que tem a mesma 

doença, com a possibilidade de frear desenvolvimento do tumor bem como a alteração na 

função da glândula. 
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Assim, eu, ________________________________________________________________, 

abaixo assinado, tendo sido esclarecido sobre todas as condições descritas acima, de que 

trata o Projeto de Pesquisa intitulado “Estresse de Retículo Endoplasmático associado 

às patologias cirúrgicas das glândulas paratireoides”, que tem como pesquisador 

responsável o Dr. Luiz Carlos Conti de Freitas (fone: 16 3602 2801) declaro que tenho pleno 

conhecimento dos direitos e das condições que me foram assegurados, a seguir 

relacionados: 

 

 A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida durante a realização do estudo; 

 A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo a 

qualquer momento; 

 A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial 

da informação relacionada à minha privacidade; 

 O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, 

mesmo que essa possa afetar a minha vontade de continuar dele participando; 

 O compromisso de que serei devidamente acompanhado durante todo o período de 

minha participação no projeto e após a conclusão dos trabalhos da pesquisa. 

 

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram 

apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido 

projeto. 

 

Ribeirão Preto, ____ de _____________de _______ 

 

 

 

________________________________________________ 

Nome e Assinatura do paciente  

 

 

 

 

________________________________________________ 

Nome e Assinatura do pesquisador 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA GUARDA DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 

 

Eu, Prof. Dr. Luiz Carlos Conti de Freitas, responsável pelo biorrepositório "Banco 

de Tumores da CCP", criado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto com o objetivo 

de guardar amostras de biópsias de tumores malígnos e benígnos, além de tecido 

normal, cujas peças referentes aos pacientes operados portadores de 

Hiperparatireoidismo Primário por Adenoma de Paratireoide servirão como base de 

estudo ao Projeto de pesquisa "Relação da expressão de genes ligados ao estresse de 

Retículo Endoplasmático com o Hiperparatireoidismo" , gostaria de convidá-lo (a) para 

guardar amostra de seu adenoma de paratireoide, além de pequena biópsia de uma 

paratireoide de aspecto normal, para fins de pesquisa e análise científica. Sua participação é 

voluntária, tendo liberdade de aceitar ou não que sua amostra seja guardada, sem risco de 

qualquer penalização ou prejuízo no atendimento que lhe for prestado. O (A) Sr. (a) também 

tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento.  

Este material será coletado durante a sua cirurgia de retirada do nódulo de 

paratireoide. Após coletado, será guardado em refrigeração por nitrogênio líquido. 

Eu, como responsável pela pesquisa, me comprometo a identificar as amostras e os 

dados coletados de modo que garanta o seu sigilo e a sua confidencialidade; para isso a 

sua amostra do nódulo e de uma paratireoide de aspecto normal serão identificadas por 

meio de registro e data da coleta. 

Quanto à coleta do material, será coletado um pequeno pedaço do tamanho de um 

grão de feijão do nódulo de paratireoide; esse pedaço será divido em dois e guardados em 

pequenos tubinhos; em seguida, coletaremos outro pequeno pedaço do tamanho de um 

grão de arroz de uma paratireoide de aparência normal, que também será divido em dois e 

guardados em um tubinho. Em decorrência da coleta, não haverá prejuízo em relação à 

análise do nódulo ou algo que interfira na cura da doença; a biópsia de tecido da 

paratireoide de aspecto normal servirá também para descartar uma outra causa da sua 

doença, que é a Hiperplasia de Paratireoide e esse procedimento não  aumenta os riscos da 

cirurgia, como dor ou qualquer outro desconforto no pescoço.  

Solicitamos também os dados de contato do(a) senhor (a), para que seja possível  

encontrá-lo(a) posteriormente. Através dos contatos, garantimos fornecer as informações de 

seu interesse, além de receber eventuais benefícios provenientes do estudo com seu 

material biológico.  Também solicitaremos autorização, caso seja necessário, para o 

descarte do material armazenado se acaso houver qualquer sinal de deteriorização do 

material ou após 5 anos de armazenamento. 

 

Dados do doador: 

 

Nome:__________________________________,RG:_____________________, 

Endereço: ____________, nº _________, bairro ______________, cidade _________, 

telefone ________________  

 

Solicitamos sua assinatura, tendo recebido as informações acima, para confirmação 

de aceitação de que sua amostra de material biológico seja armazenada no Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Luiz Carlos Conti de Freitas, 
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para fins de pesquisa e análise científica. Também afirmamos que uma via deste 

documento, devidamente assinada, será entregue ao senhor (a). 

 

Abaixo também seguem os dados de contato do pesquisador responsável, caso o(a) 

senhor(a) tenha alguma dúvida posteriormente. Para esclarecimentos de questões éticas, 

o(a) senhor(a) também pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP-USP, que aprovou este biorrepositório, pelo telefone (16) 3602-2228. 

 

Dados dos pesquisadores responsáveis: 

Nome legível: Dr. Ricardo Iwakura e Prof. Dr. Luiz Carlos Conti de Freitas 

Telefone para contato: (16)3602-2353 

Assinatura:____________________    __________________________________ 

Data:_____________________________________________________________ 

 

Dados do participante (doador): 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________ 

 

Dados do responsável legal pelo doador ou testemunha (caso aplicável): 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________ 
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ANEXO C 
 

 

Comparação da expressão gênica de cada gene relacionado ao ERE, entre o grupo 
adenoma (group 1) e o grupo controle (control group). Essa análise incial foi 
realizada no pool de adenoma e no pool controle, comparando-se então o valor de 
cada pool. A diferença entre os dois grupos está anotada na coluna Group 1/ Control 
Group. 

 

  2^(-DeltaCt) Fold Difference 

Well Gene Symbol Group 1 Control Group Group 1 / Control 

A01 AMFR 238,7418093 47,9111497 4,98 

A02 ATF4 930,8656357 155,8562043 5,97 

A03 ATF6 181,4246429 12,41285829 14,62 

A04 ATF6B 162,2721586 14,74720338 11 

A05 ATXN3 56,47493761 1 56,47 

A06 BAX 102,642534 5,116681718 20,06 

A07 CALR 311,5818783 7,116420758 43,78 

A08 CANX 1317,916019 144,5652523 9,12 

A09 CCT4 992,1784069 223,1026553 4,45 

A10 CEBPB 119,797075 64,7214977 1,85 

A11 CREB3 132,4112343 55,11662772 2,4 

A12 CREB3L3 1 1 1 

B01 DERL1 167,761183 75,87522624 2,21 

B02 DNAJC10 433,4481739 179,3650766 2,42 

B03 DNAJC3 401,0869501 149,9724431 2,67 

B04 EDEM1 96,68777289 26,9784252 3,58 

B05 EIF2A 1080,897312 286,5426738 3,77 

B06 EIF2AK3 132,7702685 53,12866961 2,5 

B07 ERN1 20,91450139 6,730716869 3,11 

B08 ERN2 1,377001441 1 1,38 

B09 ERO1A 235,2587876 92,09390561 2,55 

B10 ERO1B 235,3382662 63,20066004 3,72 

B11 ERP44 753,4196318 476,9485368 1,58 

B12 FBXO6 63,11053388 20,60315695 3,06 

C01 GANAB 182,649438 103,7849891 1,76 

C02 GANC 50,03841986 19,64434671 2,55 

C03 HSPA1B 206,0954455 200,3036481 1,03 

C04 HSPA2 206,227907 88,93959709 2,32 

C05 HSPA4 784,1960401 280,8051197 2,79 

C06 HSPA4L 193,5864507 83,18585534 2,33 

C07 HSPA5 138,241989 125,6732502 1,1 

continua 



Anexos  |  81 

  2^(-DeltaCt) Fold Difference 

Well Gene Symbol Group 1 Control Group Group 1 / Control 

C08 HSPH1 761,2567491 341,2488693 2,23 

C09 HTRA2 156,291137 51,91203341 3,01 

C10 HTRA4 11,27915531 5,300679188 2,13 

C11 INSIG2 163,6163219 59,34312811 2,76 

C12 MANF 602,4036594 370,7730986 1,62 

D01 MAPK8 152,4550975 57,02866872 2,67 

D02 MAPK9 262,8356916 80,71871015 3,26 

D03 MBTPS1 183,9114957 52,31887636 3,52 

D04 MBTPS2 206,5415825 24,3860892 8,47 

D05 NPLOC4 57,66368038 10,50477256 5,49 

D06 NUCB1 168,6107859 40,49210532 4,16 

D07 OS9 254,1463884 64,9280197 3,91 

D08 PDIA3 3070,446759 1313,897796 2,34 

D09 PFDN5 7221,338884 4086,493663 1,77 

D10 PPIA 460,5932277 262,901144 1,75 

D11 PPP1R15A 50,1296011 82,72944705 0,61 

D12 PRKCSH 324,2526123 111,1647801 2,92 

E01 RNF5 320,9537518 160,6439425 2 

E02 RPN1 924,7021307 346,0581717 2,67 

E03 SCAP 99,25484459 42,18047749 2,35 

E04 SEC62 1498,458245 448,9395049 3,34 

E05 SEC63 610,5710056 214,9070927 2,84 

E06 SEL1L 241,6590325 69,17616459 3,49 

E07 VIMP 369,337463 121,413243 3,04 

E08 SERP1 577,1445834 258,3649848 2,23 

E09 SIL1 202,9151307 75,10493188 2,7 

E10 SREBF1 19,33868651 7,40740994 2,61 

E11 SYVN1 31,25055778 22,89819999 1,36 

E12 TCP1 1796,441088 430,4611445 4,17 

F01 TOR1A 122,2979972 56,9291295 2,15 

F02 UBE2G2 151,6139347 41,40670882 3,66 

F03 UBXN4 670,5968115 210,1257001 3,19 

F04 UFD1L 252,4439634 127,5743383 1,98 

F05 UGGT1 204,4918672 64,36539708 3,18 

F06 USP14 348,9431439 132,0332513 2,64 

F07 VCP 691,1108532 231,8555295 2,98 

F08 XBP1 1757,325229 669,4315735 2,63 

F09 ADM2 3,19056122 2,104665406 1,52 

F10 ASNS 874,7678782 358,9719257 2,44 

F11 BEX2 1957,482607 856,6128675 2,29 

continua 
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 2^(-DeltaCt) Fold Difference 

Well Gene Symbol Group 1 Control Group Group 1 / Control 

F12 DDIT3 1437,976686 354,7814458 4,05 

G01 DNAJB9 192,0153426 106,8584446 1,8 

G02 GINS2 35,04955275 12,08163374 2,9 

G03 HERPUD1 1102,636452 681,6177064 1,62 

G04 INHBE 1,838927933 1,010757921 1,82 

G05 KCNMB3 99,53561833 26,82358996 3,71 

G06 MCM4 26,98060402 5,675926474 4,75 

G07 PCNA 409,0667915 129,1718452 3,17 

G08 RRM2 39,35697145 10,85542687 3,63 

G09 SLC17A2 19,3830745 4,268819002 4,54 

G10 TRIB3 1 1 1 

G11 TYMS 148,1523345 77,3877973 1,91 

G12 UHRF1 21,62977563 3,777966743 5,73 

H01 ACTB 3261,450849 1111,916818 2,93 

H02 B2M 22106,27219 1709,901226 12,93 

H03 GAPDH 3469,764351 477,7104447 7,26 

H04 HPRT1 219,0835767 26,26409072 8,34 

H05 RPLP0 13745,57964 3116,841354 4,41 
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