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Resumo 

 





Araújo LJTA. Análise da expressão gênica diferencial entre 

microcorticotropinomas e macrocorticotropinomas [Tese]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016.  

 

Adenomas que se desenvolvem a partir da linhagem corticotrófica 

(corticotropinomas) secretam ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) de modo 

autônomo. Esta secreção induz a produção crônica e excessiva de cortisol, pelo 

córtex das glândulas suprarrenais, caracterizando a doença de Cushing (DC). A 

grande maioria dos adenomas visível à ressonância magnética é microadenoma 

(< 10 mm) e apenas 10-30 % dos indivíduos com DC possuem macroadenomas 

(> 10 mm), enquanto macroadenomas invasivos são considerados raros. Para 

investigar os diferentes fenótipos destes tumores, estudamos o padrão de 

expressão gênica entre microadenomas e macroadenomas, incluindo como 

critério de classificação sua capacidade de invasão. Utilizando a metodologia de 

microarray, estudamos 12 amostras de corticotropinomas de indivíduos com 

diagnóstico clínico, laboratorial e histopatológico de DC (microadenomas não-

invasivos n = 4, macroadenomas não-invasivos n = 5 e macroadenomas invasivos 

n = 3). Além disso, foi investigada a presença de mutações do gene USP8. 

Observamos que micro e macrocorticotropinomas não-invasivos possuem uma 

assinatura gênica semelhante, com apenas 48 genes diferencialmente expressos 

entre si. Por outro lado, macroadenomas invasivos apresentaram um perfil de 

expressão diferencial mais acentuado, com 168 genes diferencialmente 

expressos em relação aos não-invasivos (ANOVA p-valor <0,05; fold change cut 

off = 2; FDR = 0,05). Nenhum dos pacientes apresentou variantes do USP8. 

Baseado em sua significância de expressão e funcionalidade, destacamos os 

genes CCND2, ZNF67 (hiper-expressos, DAPK1 e TIMP2 9 (hipo-expressos). A 

expressão desses transcritos foi validada por QPCR em 15 corticotropinomas 

não-invasivos e 3 invasivos, onde 28% destes tumores apresentou mutações 

somáticas para o gene da USP8. Dentre as vias biológicas comprometidas com 

pelo menos dois genes hipo ou hiperexpressos estão: via do receptor de Vitamina 

D, TGF-β, sinalização por proteína G, resposta ao dano no DNA e controle do 

ciclo celular. Nossos resultados podem ser úteis para identificar novos 

marcadores envolvidos no fenótipo invasivo dos corticotropinomas clinicamente 

ativos. Apesar das funções específicas destes potenciais marcadores ainda 

precisarem ser elucidadas nos corticotropinomas, nossos resultados podem 

apresentar um impacto positivo na escolha e eficácia terapêutica, no prognóstico 

e na previsão de recorrência destes tumores. 

Descritores: hipersecreção hipofisária de ACTH; doenças da hipófise; expressão 

gênica; análise de microsséries. 
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Araujo LJTA. Analysis of differential gene expression between 

microcorticotrophinomas and macrocorticotrophinomas [Thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017.  

 

Adenomas that develop from the corticotrophic lineage (corticotrophinomas) 

secrete ACTH (adrenocorticotropic hormone) autonomously. This secretion leads 

to chronic and excessive production of cortisol, by the cortex of the adrenal 

glands, featuring Cushing's disease (CD). Most of the adenomas visible to the MRI 

are microadenomas (< 10 mm) and macroadenomas (> 10 mm) occur in only 10-

30 % of individuals with CD, while invasive macroadenomas, although rare, have 

great clinical relevance. To investigate the different phenotypes of these tumors, 

we studied the pattern of differential gene expression between microadenomas 

and macroadenomas, including their invasiveness as classification a criterion. 

Using DNA microarray methodology, we studied 12 samples of corticotrophinomas 

of patients with clinical, laboratory and histopathologic diagnosis of CD (non-

invasive microadenomas n = 4, non-invasive macroadenomas n = 5 and invasive 

macroadenomas n=3). In addition, we investigated the presence of USP8 

mutations. We observed that non-invasive corticotrophinomas have a similar genic 

signature with each other, with only 48 genes differentially expressed between 

them. Moreover, invasive macroadenomas showed a more pronounced differential 

expression profile, with 168 differentially expressed genes compared to sellar 

corticotrophinomas (ANOVA p value <0.05; fold change cut-off = 2; FDR = 0.05). 

None of them exhibited USP8 variants. Based on expression significance and 

functionality, we highlighted CCND2, ZNF676 (overexpressed), DAPK1 and 

TIMP2 (underexpressed). These results were validated through qRT-PCR in 

another cohort of 15 sellar and 3 invasive corticotrophinomas, in which 28% of 

these tumors harbored USP8 somatic mutations. Among the biological pathways 

committed with at least two under or overexpressed genes are: Vitamin D receptor 

pathway, TGF-β, G-protein signaling, response to DNA damage and control of the 

cell cycle. Our results can be useful to identify new markers involved in the 

invasive phenotype of clinically active corticotrophinomas. Although the specific 

functions of these potential markers still need to be elucidated in 

corticotropinomas, our results may have a positive impact on choice and 

therapeutic efficacy, prognosis and prediction of recurrence of these tumors. 

 

 

Descriptors: pituitary ACTH hypersecretion; pituitary disease, gene expression; 

microarray analysis. 





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO





Introdução 

 

1.1 Corticotropinomas  

 

Corticotropinomas se desenvolvem a partir da linhagem corticotrófica 

hipofisária, e representam aproximadamente 10% dos tumores hipofisários 1-4.  

A secreção autônoma de ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) pelas células 

corticotróficas tumorais leva à produção crônica e excessiva de cortisol pelo 

córtex das glândulas suprarrenais 1,2, caracterizando a doença de Cushing 

(DC), que é a causa mais comum de hipercortisolismo endógeno a partir dos 6 

anos de idade 5-8. 

Na DC, a retroalimentação negativa do cortisol sob o eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal é parcialmente desregulada, e associada à perda do ritmo 

circadiano de secreção do ACTH e cortisol.  Em adultos, essa doença ocorre 

principalmente no sexo feminino, alcançando uma relação até oito vezes maior 

em mulheres, principalmente entre 25 e 45 anos 9-12.  

A prevalência estimada da DC é de aproximadamente 39 a cada 

1,000,000 pessoas 4, entretanto é possível que este número seja maior, uma 

vez que a DC é frequentemente sub-diagnosticada nas fases iniciais da 

doença, quando há padrão de ciclicidade da produção hormonal, dificultando o 

diagnóstico precoce destes pacientes 13.  

Pacientes com DC apresentam amplo espectro clínico, de acordo com a 

intensidade da produção hormonal, tempo de exposição e sensibilidade dos 

receptores ao cortisol. As principais características clínicas, como resultado da 

secreção excessiva e sustentada do cortisol, podem estar presentes em outras 

patologias com maior frequência na clínica médica, tais como a síndrome 
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metabólica 14,15. Por outro lado, em adultos, a presença de hematomas (aos 

mínimos traumas), pletora facial, pele atrófica, miopatia ou fraqueza muscular 

proximal, estrias violáceas > 1 cm de largura; e em adolescentes, obesidade e 

diminuição da velocidade de crescimento ou parada do desenvolvimento 

puberal, são as características clínicas que melhor discriminam a DC 13. Os 

principais sinais e sintomas do hipercortisolismo estão resumidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 -  Frequência dos principais sinais e sintomas do hipercortisolismo. 
 

Manifestações clínicas % 

- Obesidade 79-97 

- Face pletórica, arredondada 50-94 

- Hipertensão arterial 74-87 

- Hirsurtismo irregularidade menstrual, amenorreia 64-80 

- Estrias violáceas (> 1 cm) 51-71 

- Pele atrófica, hematoma (mínimos traumas) 51-71 

- Alterações psicológicas 31-86 

- Fraqueza da musculatura proximal 29-90 

- Glicemia de jejum alterada / diabetes mellitus 39-90 

- Osteopenia / Osteoporose – Fratura óssea 50-70 

-  Calculose renal 

-  Infecções oportunistas 

-  Crianças / adolescentes: Parada ou diminuição da 

velocidade de crescimento 

15-50 

Adaptado de Nieman et al., 2008 13, e Saad et al., 2007 14. 

 

A hipersecreção crônica de cortisol está associada a alta 

morbimortalidade, principalmente devido à doença cardiovascular 15,16. No 

hipercortisolismo, eventos cardiovasculares estão associados com múltiplos 
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fatores de risco, envolvendo adiposidade visceral, hipertensão arterial 

sistêmica, dislipidemias, hipercoagulabilidade e alterações no metabolismo da 

glicose, consequente à combinação dos efeitos dos glicocorticóides no fígado, 

músculos, tecido adiposo e pâncreas 17,18. 

Embora considerados benignos, o comportamento biológico dos 

corticotropinomas é variável, entre tumores indolentes com baixo potencial de 

crescimento, até tumores agressivos recorrentes e excepcionalmente malignos, 

que representam 0,1-0,2 % de todos os tumores hipofisários 19-22. 

A atual classificação para estes adenomas é baseada principalmente em 

suas características secretórias, mas também são classificados de acordo com 

suas características fenotípicas, incluindo tamanho e grau de invasividade do 

tumor, além de achados imunohistoquímicos 19. A grande maioria dos 

pacientes com DC com adenomas visíveis ao exame de ressonância 

magnética (RM), são diagnosticados com microadenomas (< 10 mm) 

confinados à sela túrcica, podendo ou não apresentar micro-infiltração da 

duramáter. Por outro lado, 10-20 % dos pacientes apresentam 

macroadenomas (tumores ≥ 10 mm) 19, que podem ou não invadir tecidos 

adjacentes tanto de forma simétrica quanto assimétrica 19, 23. 

Adenomas hipofisários invasivos são frequentemente classificados pela 

nomenclatura de Knosp e cols. 24, de acordo com sua posição em relação à 

artéria carótida intracavernosa (Figura 1).   

 





Introdução 

 

 

Figura 1 - Classificação de Hardy 23 para adenomas hipofisários e de Knosp 24 para 

invasões paraselares. a. Classficação de Hardy. Grau 0: normal; Grau I: microadenoma (< 

10 mm) restrito à sela túrcica; Grau II: macroadenoma (> 10 mm) restrito à sela túrcica; 

Grau III: perfuração localizada no assoalho selar; Grau IV: destruição difusa do assoalho 

selar. b. Classificação de Knosp. Grau 0: nenhum envolvimento do seio cavernoso; Grau I 

e II: tumor se insinua contra a parede medial do seio cavernoso, mas não excede uma 

linha hipotética entre os centros dos dois segmentos da artéria carótida interna (Grau I) ou 

que vai além desta linha, mas sem ultrapassar uma linha tangente nas margens laterais da 

artéria (Grau II); Grau III: o tumor estende-se lateralmente para a carótida interna dentro 

do seio cavernoso; Grau IV: envolvimento total da artéria carótida intracavernosa. 

Adaptado de Di Leva, 2014 19. 

 

1.2 Estudos moleculares 

 

Diversas alterações gênicas podem ter um papel importante na 

tumorigênese hipofisária 25-38, entretanto, há pouca informação disponível sobre 

os fatores responsáveis pela invasividade de adenomas hipofisários. 
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Os corticotropinomas são de origem monoclonal 33,38 e sua etiologia 

primária ainda não está totalmente elucidada. Além disso, a natureza do 

crescimento dos microadenomas é difícil de ser estudada devido à dificuldade 

na obtenção de amostras para estudos moleculares. 

Mutações em proto-oncogenes como KRAS (homólogo do oncogene 

Kirsten do saroma viral de rato), RET, PTTG (gene transformador de tumor 

pituitário 1) e c-MYC e em supressores tumorais como o RB1 (proteína do 

retinoblastoma) são raramente encontradas em corticotropinomas 36-38. 

Mutações no gene da p53 são extremamente raras e encontradas apenas em 

corticotropinomas atípicos (agressivos) e carcinomas 39,40. E com relação à 

síndromes genéticas tumorais, a doença de Cushing é raramente observada 

neste contexto, como na neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (MEN1) e 4 

(MEN4), síndrome de McCune-Albright 41-43. 

Diferenças na expressão de alguns do KRAS 36, c-Myc 37 e PKC 44, foram 

associadas com tumores mais agressivos. Porém, assim como a expressão 

aumentada do PTTG, estes não foram achados específicos da linhagem 

corticotrófica 27.   

Diferente dos somatotropinomas, nos quais cerca de 40% dos tumores 

apresentam mutações ativadoras do gene GNAS, estes mutantes GSP foram 

encontradas em apenas 6% dos corticotropinomas 45.  

Um estudo de expressão do Receptor 4 do Fator de Crescimento de 

Fibroblastos (FGFR4) identificou que sua isoforma truncada, a pdt-FGFR4, está 

hiperexpressa em corticotropinomas 46. A hiperexpressão do FGFR4 está 

associada a melanomas, a astrocitomas, a carcinomas de tireóide e aos 
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tumores adrenocorticais mais agressivos, tendo sido diretamente associada 

com uma menor frequência de remissão da doença 47-49. Além disso, foi 

observado que a troca de uma glicina por uma arginina na posição 388 

(G388R), no gene deste receptor, estava associada à maior recidiva operatória 

49. 

Recentemente, foi descrito que aproximadamente um terço dos 

corticotropinomas tem mutações somáticas missense no gene que codifica a 

Protease 8 Ubiquitina-específica (USP8) 50.  

Esta protease é capaz de remover conjugados de ubiquitina de proteínas 

marcadas para serem degradadas. Desta forma, desempenha um papel 

regulatório importante no turnover proteico, ao promover a desubiquitinização. 

Os autores sugerem que na presença de mutações somáticas, ocorra o 

aumento da atividade de desubiquitinase desta protease, comprometendo o 

turnover do EGFR (receptor do fator de crescimento epidermal). Neste 

contexto, o EGFR se acumularia na membrana plasmática celular, onde 

permaneceria ativo e estimulando a transcrição do gene promotor da POMC, 

resultando no aumento na secreção de ACTH 50. 

Recentemente, pesquisadores realizaram uma revisão bibliográfica que 

incluiu artigos que estudaram a expressão diferencial de genes e proteínas em 

corticotropinomas, com o objetivo de identificar possíveis alvos para a melhora 

do diagnóstico molecular da DC 45. No total, 43 genes já foram identificados 

como hiperexpressos e 58 genes como hipoexpressos em corticotropinomas, 

comparados com tecido hipofisário normal. Dentre os genes hiperexpressos, 

foram destacados: NEUROD1 (neuroD1), PTTG, HSD11B2 (11β-

hidroxiesteróide desidrogenase 2), AKT (akt proteína quinase B), CCND1 
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(ciclina D1); variações na expressão destes genes e proteínas estão 

associados principalmente com a perda de regulação do ciclo celular, 

hiperprodução de ACTH e redução da sensibilidade ao cortisol 45. Dentre os 

hipoexpressos estão: CDKN1B (p27Kip1), CDKN2A (p16), KISS1 (kisspeptina) e 

ACTHR (receptor de ACTH); estes genes e proteínas estão envolvidos na 

regulação do ciclo celular, supressão tumoral e inibição do feedback do cortisol 

45.  

 

1.2.1 DNA Microarray 

 

A técnica de análise de expressão em larga escala por microarranjos de 

DNA (análises em microsséries ou DNA microarray) tem identificado com 

sucesso padrões de expressão, permitindo aos pesquisadores definirem 

fenótipos clinicamente relevantes em diversos tipos de tumores humanos, 

aparentemente indistinguíveis ao exame histopatológico. Esta técnica utiliza 

sondas complementares ao cDNA de milhares de sequências de RNA humano 

ligadas a um chip, permitindo a análise de expressão em larga escala 52,53. 

Utilizando esta metodologia, alguns pesquisadores já compararam o perfil 

de expressão de corticotropinomas com tecido hipofisário normal e adenomas 

de outras linhagens hipofisárias 54-56. Nestes estudos foi utilizado um pool de 

tumores corticotróficos sem comparar a expressão gênica entre os diferentes 

fenótipos: microadenomas, macroadenomas e / ou adenomas invasivos. Com 

relação à expressão gênica diferencial entre adenomas hipofisários invasivos e 
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não-invasivos, apenas adenomas hipofisários não funcionantes foram 

estudados 57. Apesar destes estudos de expressão identificarem uma 

quantidade significante de genes diferencialmente expressos, não houve 

concordância entre os resultados. Além disso, o papel específico destes genes 

na tumorigênese hipofisária também não foi esclarecido 54-57. 

Avanços moleculares provavelmente terão um papel importante no 

tratamento dos pacientes com corticotropinomas, identificando genes e vias 

envolvidas em sua tumorigênese. Neste contexto, a caracterização molecular 

das diferentes apresentações dos corticotropinomas pode ser uma importante 

ferramenta prognóstica no que se refere ao comportamento biológico destes 

tumores, na previsão de remissão e de recorrência da doença após ressecção 

cirúrgica, além de abrir perspectivas para o desenvolvimento de novas 

abordagens terapêuticas. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS





Objetivos 

   



 Identificar e comparar o perfil de expressão gênica diferencial entre 

microcorticotropinomas e macrocorticotropinomas, utilizando a 

técnica de microarray. 

 Selecionar genes que possam ser potencialmente utilizados como 

marcadores do comportamento biológico dos corticotropinomas. 
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Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da FMUSP (CapPesq no 

9794, parecer no 223.530 – Anexo A). Todos os pacientes e / ou responsáveis 

legais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B).  

Este projeto foi desenvolvido no Laboratório de Hormônios e Genética 

Molecular LIM42 e no Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular 

LIM25, com apoio financeiro da FAPESP (projeto no 2012/17395-5). 

 

3.1 Casuística 

 

Para o estudo de microarray, foram incluídos 15 pacientes atendidos no 

serviço de Neuroendocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), diagnosticados com DC, 

em tratamento, com adenoma hipofisário visível à RM e com indicação para a 

1a cirurgia entre 2009 e 2012, através da técnica transesfenoidal. 

Estes pacientes foram divididos em grupos, de acordo com a 

apresentação do adenoma à RM pré-cirúrgica da região selar. 

Corticotropinomas não-invasivos foram classificados segundo a classificação 

de Hardy 23 e os invasivos, de acordo com o score de Knosp 24 : Microadenoma 

(n=6) (Grau 1), Macroadenoma (n=6) (Grau 2) e Macroadenoma Invasivo (n=3) 

(K-S Graus 3 e 4).  

O diâmetro dos adenomas, principais dados clínicos, laboratoriais e 

histopatológicos foram coletados utilizando os dados de prontuário médico e/ou 
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via acesso direto aos resultados dos exames no banco de dados do sistema 

HCNET do HCFMUSP. Estas informações estão catalogadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2 -  Dados clínicos, laboratoriais e radiológicos dos pacientes incluídos no estudo de 
expressão gênica por microarray, agrupados segundo a classificação de Hardy 23 

ou Knosp 24. 

Idade Hardy Tamanho Fµ ACTH

(anos) Classe (mm) 50-10µg/24h <46pg/ml

1 F 39 1 6 610 38 Ausente 2% 1%

2 F 41 1 6 572 39 Ausente 2% 1%

3 F 32 1 7 388 54 Ausente indisponível indisponível

4 F 39 1 8 961 63 Ausente indisponível indisponível

11 F 51 1 8 380 52 Ausente 1% 1%

12 M 32 1 9 684 34 Ausente indisponível indisponível

Idade Hardy Tamanho Fµ ACTH

(anos) Classe (mm) 50-10µg/24h <46pg/ml

5 F 70 2 15 269 46 Ausente 1% 1%

6 F 36 2 12 1390 53 Ausente indisponível indisponível

7 F 28 2 20 326 26 Ausente 2% indisponível

8 F 47 2 11 925 79 Ausente 1% 1%

9 F 14 2 19 1207 68 Ausente 2% indisponível

15 F 41 2 10 611 68 Ausente indisponível indisponível

Idade K-S Tamanho Fµ ACTH

(anos) Classe (mm) 50-10µg/24h <46pg/ml

10 F 43 3 E 25 445 150 SCD 1% 1%

13 F 30 4 E 40 378 46 SCE, Sinus 1% 2%

14 F 50 4 E 18 395 111 SCD 1% 1%

p53

Microadenomas selares

p53

Macroadenomas selares

Macroadenomas invasivos

p53

Ki-67

Ki-67

Ki-67Paciente Gênero Invasão

Paciente Gênero Invasão

Paciente Gênero Invasão

 
 *Fµ: cortisol urinário; ACTH: hormônio adrenocorticotrófico; SCD: seio cavernoso direito; SCE: 
seio cavernoso esquerdo. 

 

Posteriormente, outros pacientes com DC foram selecionados para 

validação dos resultados de expressão por microarranjos. Esta casuística foi 

composta por 18 amostras de cDNA, de indivíduos do gênero feminino, 

diagnosticados com DC, em tratamento, com adenoma hipofisário visível à RM 

e com indicação para a 1ª cirurgia, gentilmente cedidas pela Dra. Margaret 

Castro. O critério de classificação tumoral foi o mesmo utilizado na casuística 
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primária. As informações pertinentes a estes pacientes estão resumidas na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 -  Dados clínicos, laboratoriais e radiológicos dos pacientes incluídos na validação 
dos resultados do estudo de microarray por qPCR, agrupados segundo a 

classificação de Hardy 23 ou Knosp 24.  

Idade Hardy Tamanho Fs ACTH

(anos) Classe (mm) <0,12ug/dl <46pg/ml

2339 47 1 2 1,3 90,5 Ausente

1138 54 1 3 1,6 53,3 Ausente

2341 35 1 3 1,3 70,5 Ausente

2337 27 1 5 2,0 95,2 Ausente

2336 43 1 5 1,3 51,3 Ausente

2332 23 1 5 1,6 35,9 Ausente

2338 14 1 6 4,0 46,3 Ausente

175 42 1 7 0,5 81,1 Ausente

97 23 2 7 0,8 39,0 Ausente

1132 45 2 10 2,3 73,9 Ausente

2335 44 2 10 3,3 58,3 Ausente

2330 47 2 12 17,8 128 Ausente

1154 36 2 20 2,1 48,9 Ausente

2331 31 2 20 1,9 118 Ausente

1421 17 2 36 3,9 50,5 Ausente

Idade K-S Tamanho Fs ACTH

(anos) Classe (mm) <0,12ug/dl <46pg/ml

72 50 4 E 18 1,7 66,0 SCD

169 40 3 E 25 1,8 83,6 SCD

160 59 4 E 52 Indisponível 99,7 SCD

Macroadenomas invasivos

Paciente Invasão

Adenomas não-invasivos

Paciente Invasão

 
*Fs: cortisol salivar noturno; ACTH: hormônio adrenocorticotrófico; SCD: 
seio cavernoso direito. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Preparo da amostra biológica 

  

Durante a intervenção cirúrgica por via transesfenoidal, para ressecção 

tumoral, foi coletado material de biópsia que foi imediatamente congelado em 

nitrogênio líquido (-80 oC). Parte do material foi encaminhada ao serviço de 

Anatomia Patológica do HCFMUSP para confirmação histopatológica de 

adenoma hipofisário. Também foram realizados ensaios imunohistoquímicos 

para ACTH, evidenciando resultado positivo em >50 % das células e negativo 

para os outros hormônios hipofisários (Figura 2), e para os marcadores Ki-67 e 

p53 (Tabela 2). Em nossa casuística de corticotropinomas, baseado nos 

marcadores Ki-67 e p53, não identificamos indícios de agressividade tumoral.  

 

A.    B.  

Figura 2 - Fotomicrografia da reação de imunohistoquímica e da coloração por 
hematoxilina e eosina. A. Padrão de marcação citoplasmática positiva para ACTH. B. 
Lâmina corada com hematoxilina e eosina. As células dos adenomas de hipófise são 
caracteristicamente uniformes, com núcleos regulares, redondos ou ovalados, cromatina 
densa e sem atipias, citoplasma róseo escasso a moderado, com limites reconhecíveis 
(50µm). 
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3.2.2 Extração de ácidos nucleicos 

 

O material genético foi extraído a partir de amostras de tecido congeladas 

em nitrogênio líquido, utilizando-se o AllPrep DNA/RNA kit® (Qiagen, Valencia, 

CA, USA), conforme o protocolo do fabricante. 

As concentrações das amostras de RNA total e DNA foram avaliadas a 

partir da leitura em espectrofotômetro, sendo considerada de pureza 

satisfatória a razão A260 / A280 entre 1,8 - 2,0. Todas as extrações foram 

satisfatórias quanto à concentração e pureza.  

Além disso, a integridade do RNA extraído foi analisada utilizando 

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

ribossômico (Figura 3).  

 

3.2.2.1 Análise da expressão dos fatores de transcrição 

corticotrófico-específico TPIT e do fator de transcrição PIT1 

 

O DNA extraído das amostras foi utilizado para a caracterização do tecido 

corticotrófico tumoral, por meio da técnica de PCR. Para corticotropinomas, 

espera-se expressão do gene TPIT (Fator Tbox relacionado à Brachyury T) e 

ausência do gene PIT1. O fator de transcrição TPIT é expresso unicamente em 

células corticotróficas e por isso é um excelente marcador da presença dessas 

células no RNA extraído do tumor. O fator de transcrição PIT1, por não ser 
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expresso em corticotrofos e estar presente nas outras linhagens hipofisárias, foi 

utilizado para descartar contaminação celular.  

O gene endógeno escolhido foi o GAPDH, padronizado em nosso 

laboratório, em estudo previamente publicado 46. As sequências dos 

oligonucleotídeos iniciadores utilizados, a temperatura de anelamento e o 

tamanho dos fragmentos dos genes TPIT, PIT1 e GAPDH estão descritos no 

Anexo C.  

Como mostra a Figura 4, as amostras 11, 12 e 15 foram excluídas por 

apresentarem amplificação visivelmente positiva para o gene PIT1, sugerindo 

contaminação do tecido tumoral corticotrófico com outras linhagens celulares 

hipofisárias.  

 

 
 

Figura 3 - Eletroforese em gel de agarose 1% do RNA extraído dos corticotropinomas. 
Avaliação da presença das bandas 28S e 18S ribossomais. Nesta imagem, estão presentes 
as amostras de 1 a 15, a coluna 16 é o RNA ladder. 
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Figura 4 - Eletroforese em gel de agarose a 1% para visualização dos 
produtos de PCR dos genes TPIT, PIT1 e GAPDH. Colunas de 1 a 15 são 
amostras tumorais, coluna 16 é o controle negativo. As amostras 11, 12 e 
15 foram excluídas. A expressão do GAPDH foi utilizada como controle 
endógeno. 

 

 

3.2.3 Microarray 

 

Da coorte inicial, 12 amostras foram selecionadas para a análise de 

microarray. Seguiu-se o protocolo do WT Plus Reagent Kit® (Affymetrix, Santa 

Clara, USA) para obtenção do cDNA (Figura 5).  

Este kit reagente permite a síntese de cDNA fragmentado e marcado para 

análise de expressão por meio do Human Exon 1.0 ST array®. Neste protocolo, 

é possível obter fitas sense de cDNA amplificadas e biotiniladas a partir do 

RNA extraído dos tumores, utilizando o método de transcrição reversa integral 
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da fita de RNA, incluindo mRNA poli-A e não poli-A, para garantir inclusão de 

todo o transcriptoma.  

 

 

Figura 5 - Protocolo do WT Plus Reagent Kit® para obtenção do cDNA. Este kit reagente 
permite a síntese de milhares de cópias de fitas sense de cDNA fragmentadas e marcadas 
para análise de expressão por meio do Human Exon 1.0 ST array®. 

 

 

No mais, o kit fornece controles para a verificação da qualidade das 

amostras durante as etapas de amplificação e purificação e, também, controles 
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de marcação (diretamente no chip) que permitem avaliar a qualidade do ensaio 

como um todo. 

 

RNA Controle 

 

Seguindo o protocolo do fabricante, o RNA Controle (proveniente de 

células HeLa) (Affymetrix) foi diluído. Utilizamos 2 µl do RNA controle em 78 µl 

de água livre de nucleases, para uma concentração final de 25 ng/µL. Para 

cada bateria de amostras de RNA de corticotropinomas, uma amostra controle 

foi preparada com 2 µl (50 ng) de RNA controle iniciais. 

 

Controle Poli-A 

 

O conjunto de controles de RNA poli-A foi desenvolvido pelo fabricante 

especificamente para prover um controle positivo exógeno que permite 

monitorar todo o processo de preparação do material genético. 

O pool de controles Poli-A foi diluído, de forma seriada, quatro vezes, no 

tampão diluente Poly-A Control® (Affymetrix), de forma a obtermos a 

concentração de 50 ng/µl. Em cada amostra de RNA extraída dos 

corticotropinomas, incluindo a amostra de RNA controle, foram adicionados 2 µl 

de Controle Poli-A. Estes controles foram avaliados após a etapa de hibração, 

e serão discutidos adiante.  
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Preparo do RNA dos corticotropinomas 

 

De acordo com as orientações do fabricante, as concentrações de RNA a 

serem processadas deveriam estar entre 50 e 500 ng. Sendo assim, a fim de 

padronizar as reações, todas as amostras partiram da mesma concentração 

(50 ng/µl).  

Em cada reação, partimos de 2 µl de RNA tumoral, 2 µl de Controle Poli-A 

e 1 µl de água livre de nucleases, para um volume total de 5 µl. 

 

Síntese da primeira fita de cDNA 

 

Neste protocolo, ao contrário dos procedimentos de transcrição usuais, o 

RNA total anela-se com primers que contém uma sequência promotora T7. 

Assim, esta reação sintetiza uma fita única de cDNA com uma sequência 

promotora T7 na extremidade 5'.  

Para tal, utilizamos 4 µl de First-Strand Master Mix® (Affymetrix) e 1 µl de 

First-Strand Enzyme® (Affymetrix) para cada 5 µl da solução de RNA tumoral e 

Controles Poli-A. As condições de incubação estão descritas no Anexo D. 

 

Síntese da segunda fita de cDNA 

 

Neste procedimento, a fita única de cDNA foi convertida em dupla fita de 

cDNA, atuando como um molde para a transcrição in vitro. A reação utilizou a 

DNA polimerase e a RNAase H para degradar o RNA e sintetizar a segunda fita 

de cDNA.  
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Foram adicionados em cada microtubo, 18 µl da Second-Strand Master 

Mix® (Affymetrix) e 2 µl da Second-Strand Enzyme® (Affymetrix) aos 10 µl de 

solução da reação anterior. As condições de incubação estão descritas no 

Anexo D. 

 

Síntese de cRNA por transcrição in Vitro 

 

Neste procedimento, uma fita de RNA sense (RNA complementar ou 

cRNA) foi sintetizada e amplificada por transcrição in vitro (IVT) da dupla fita de 

cDNA molde, utilizando a enzima RNA polimerase T7. Este método para 

preparo de amostras é baseado na tecnologia de transcrição in Vitro T7 

conhecida como Eberwine ou método RT-IVT.  

Adicionamos 24 µl de IVT-Buffer® (Affymetrix) e 6 µl de IVT-Enzyme® 

(Affymetrix), aos 30 µl da solução anterior totalizando 60 µl. As condições de 

incubação estão descritas no Anexo D. 

 

Purificação do cRNA 

 

Neste procedimento, enzimas, sais, fosfatos inorgânicos e nucleotídeos 

não incorporados foram removidos, preparando o cRNA para a síntese de 

cDNA dupla fita de segundo ciclo. 

Para a purificação, utilizamos 100 µl de Purification Beads (Affymetrix) 

para cada reação. Estas beads são micropartículas magnéticas, se ligam no 

cRNA durante a incubação. Quando os tubos foram colocados em uma placa 

magnética, de modo a reter as micropartículas, o sobrenadante foi descartado 
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e subsequentemente, foram realizadas três lavagens com 200 µl de etanol 

80%.  

Após a terceira lavagem, todo o sobrenadante foi cuidadosamente 

retirado e o tubo foi deixado aberto para secar por aproximadamente 2 minutos.  

Após a secagem, os tubos foram retirados da placa magnética e 27 µl de 

água livre de nucleases (pré-aquecida a 65 oC) foram utilizados para 

ressuspender a solução.  

Os tubos foram colocados novamente na placa magnética, desta vez, 

para reter apenas as micropartículas magnéticas e o sobrenadante foi 

transferido para um novo tubo. 

Após a purificação, as amostras foram avaliadas com relação à sua 

concentração e pureza, utilizando a leitura em espectrofotômetro, sendo 

considerada de pureza satisfatória a razão A260 / A280 entre 1,8-2,0.  

 

Síntese do cDNA de fita única de segundo ciclo 

 

Neste procedimento, a fita sense de cDNA foi sintetizada pela transcrição 

reversa do cRNA utilizando primers de segundo ciclo. Neste tipo de reação, a 

fita sense de cDNA contém dUTP em uma razão relativa fixa para dTTP.   

Preparamos 625 ng/µl de cRNA a partir de cada amostra de tumor, 

incluindo a amostra controle, o equivalente à 15 ng de cRNA em um volume 

final de 24 µl. Adicionamos 4 µl de 2nd-Cycle Primers® (Affymetrix) e, após 

incubação, adicionamos 8 µl de 2nd-Cycle ss-cDNA Buffer® (Affymetrix) e 4 µl 

de 2nd-Cycle ss-cDNA Enzyme® (Affymetrix). As condições de incubação estão 

descritas no Anexo D. 
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Hidrólise do RNA com RNase H 

 

Neste procedimento, a RNAse H hidrolisa o molde de cRNA, deixando 

apenas o cDNA de fita única. São utilizados 4 µl de RNAse H para cada 40 µl 

de amostra de cDNA de fita única de segundo ciclo.  

Após incubação, adicionamos 11 µl de água livre de nucleases, para uma 

reação de volume final de 55 µl. As condições de incubação estão descritas no 

Anexo D. 

 

Purificação do cDNA de fita única de segundo ciclo (ss-DNA) 

 

Esta etapa ocorreu de forma semelhante à etapa de purificação 

previamente descrita. Após a purificação, as amostras foram avaliadas a partir 

da leitura em espectrofotômetro, sendo considerada de pureza satisfatória a 

razão A260 / A280 entre 1,8-2,0.  

 

Fragmentação e marcação do ss-DNA 

 

Neste procedimento, o ss-DNA de fita única foi fragmentado pela uracil-

DNA glicosilase (UDG) e pela endonuclease apurínica/apurimidínica 1 (APE1) 

nos resíduos não naturais de dUTP. O ss-DNA fragmentado é marcado por 

uma transferase deoxinucleotidil terminal (TdT) utilizando o reagente DNA 

Labelling® (Affymetrix), que é covalentemente ligado à biotina.  

O equivalente a 76 ng/μL (5,5 µg em um volume de 31,2 μL) de ss-DNA 

foi necessário para as etapas fragmentação e marcação, que foram realizadas 
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conforme o protocolo do fabricante. O ss-DNA fragmentado e marcado foi 

adicionado ao coquetel de hibridação (cujos componentes estão listados no 

anexo E) e então injetado no chip. 

 

Hibridação 

 

Esta etapa foi realizada em parceria com o Instituto do Câncer de São 

Paulo – ICESP, no Centro de Oncologia Translacional.  

Ao final da aplicação das amostras nos chips, estes foram colocados nos 

fornos de hibridação à 60 rpm por 16 h à 45 °C. Em seguida, o coquetel de 

hibridação foi removido e substituído por Wash Buffer A® (Affymetrix). Os chips 

foram então colocados na Affymetrix GeneChip® Fluidics Station 450 para 

serem lavados, corados e escaneados. 

Informações adicionais sobre as etapas supracitadas podem ser 

encontradas no GeneChip® WT PLUS Reagent Kit Manual Target Preparation 

for GeneChip® Whole Transcript (WT) Expression Arrays (P/N 703174 Rev 2), 

Affymetrix® GeneChip® Fluidics Station 450 User's Guide AGCC (P/N 08-0295), 

GeneChip® Expression Wash, Stain, and Scan User Manual for Cartridge 

Arrays (PN 702731), e no Affymetrix® GeneChip® Command Console® User 

Manual (P/N 702569). 

 

Análise visual dos chips e validação dos controles do microarray 

 

Todos os chips foram processados no equipamento Affymetrix GeneChip® 

Fluidics Station 450, escaneados pelo Affymetrix Scanner 3000 7G® e tiveram 
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seus dados interpretados no software Affymetrix Launcher®, de acordo com o 

protocolo do fabricante. 

Durante a etapa de lavagem, os híbridos de sondas e respectivos cDNAs 

complementares são lavados com uma substância fluorescente, capaz de se 

ligar à biotina. Quanto excitado, este composto emite uma fluorescência, um 

sinal de luz que é capaz de ser detectado e quantificado pelos sensores do 

aparelho. 

Esta fluorescência também é captada na forma de imagem e, antes que 

seja feita a análise estatística dos dados, é necessária uma etapa de validação 

visual dos pontos de checagem de cada um dos chips. Pequenos pontos 

brancos (acesos), distribuídos em padrão específico pelo chip, representam as 

sondas do chip que se ligaram ao ss-cDNA complementar da amostra.   

Em nenhum dos 12 chips foram encontradas bolhas, manchas ou áreas 

escuras, assim como todos os pontos de checagem, distribuídos pela 

superfície do chip em padrão característico, estavam devidamente acesos, 

como mostra a Figura 6. 

Os sinais de intensidade foram transformados em dados numéricos e 

normalizados, reduzidos a uma distribuição comum, que permitiu uma 

comparação mais correta e não tendenciosa. Na apresentação gráfica em 

forma de BoxPlot (Figura 7A e 7B) é possível observar que não houve 

amostras com distribuição discrepante em relação às outras ou outliers. 

Os controles exógenos Poli-A, foram avaliados pelo próprio programa 

Expression Console®. Ao identificar perda ou degradação de material, a partir 

da concentração destes controles, em cada chip, o programa gera uma 

notificação (Flag), que impossibilita análises posteriores. Após a normalização 
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dos dados, observamos que tais notificações foram ausentes em todos os 

nossos chips.  

 

 

Figura 6 - Análise visual do chip de microarray. Os pontos de checagem se 
repetem ao longo do chip, facilmente identificados através de seu padrão 

quadriculado e de distribuição específica.  

 

 

A.  

 B.   

Figura 7 - Distribuição em gráfico BoxPlot das intensidades das sondas em escala 
logarítmica (eixo Y) por amostra (eixo X).  A. Corresponde ao log da expressão 
relativa de sinal antes da normalização. A linha vermelha representa a mediana das 
intensidades antes da normalização. B. Corresponde ao log da expressão de sinal 
após a normalização. 
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3.3 Análise mutacional do gene da protease ubiquitina específica 

(USP8)  

 

A análise mutacional do gene USP8 foi realizada na casuística primária de 12 

tumores incluídos no estudo de expressão por microarray e, posteriormente, nos 

18 tumores incluídos no estudo de validação. Utilizamos a amplificação do DNA 

extraído das amostras de corticotropinomas por PCR, com iniciadores específicos, 

(Anexo F) e o sequenciamento foi realizado pelo método automático de SANGER, 

de acordo com Perez-Rivas 58. 

 

3.4 Análise estatística e bioinformática  

 

As distribuições das intensidades de sinal das sondas foram normalizadas 

pelo método de CORE-RMA (algoritimo robusto de intensidade), no software 

Expression Console® (Affymetrix).  

O teste múltiplo de Benjamini-Hochberg 59 (p valor <0,05), fold change de 

2 e False Discovery Rate (FDR) com cut-off de 0,05 foram utilizados para 

identificar os genes diferencialmente expressos, utilizando o software 

Transcriptome Analysis Console - TAC® (Affymetrix), com as configurações 

padrão para Gene Level Differencial Expression Analysis. 

A clusterização hierárquica dos dados de expressão foi realizada 

utilizando a distância métrica Euclideana e o método de ligação completa. A 
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anotação funcional foi feita com a ferramenta DAVID  (Database for Annotation, 

Visualization and Integrated Discovery) 60. 

 

3.5 qPCR  

 

O estudo de expressão por qPCR (em tempo real) foi realizado em 18 

amostras de cDNA, para validar os resultados de expressão gerados pela 

metodologia de microarray.  

Utilizamos o sistema TaqMan com um par de nucleotídeos iniciadores e 

uma sonda marcada com fluorescência FAM (6-fluorescein amidite) que 

permite detectar um produto específico da PCR conforme este se acumula 

durante os ciclos da reação. Em resumo, a sonda contém uma molécula 

fluorescente na extremidade 5’ (repórter) e uma molécula quencher 

(silenciadora) na extremidade 3’.  

Enquanto a sonda está intacta, a proximidade do quencher reduz 

praticamente toda a fluorescência emitida pelo corante repórter através da 

transferência de energia por ressonância de fluorescência através do espaço. 

Após a clivagem da sonda pela atividade 5’ nuclease da DNA polimerase do 

sistema TaqMan, ocorre a separação do corante repórter e do corante 

quencher, aumentando o sinal do primeiro.  

A clivagem das sondas em cada ciclo resulta em um aumento na 

intensidade de fluorescência que é proporcional à quantidade de produto 

produzido. Os ensaios utilizados neste estudo estão descritos na Tabela 4. Foi 
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utilizado como gene endógeno o TBP (proteína ligadora TATA-box), conforme 

protocolo padronizado previamente em nosso laboratório 49. 

 

Tabela 4. Características dos genes estudados pela metodologia de qPCR. 

Gene Nome Ensaio 

TBP 

(endógeno) 
proteína ligadora TATA-box 4326322E 

CCND2 ciclina D2 HS00153380_M1 

ZNF676 proteina zinc-finger  676 HS00234278_M1 

DAPK1 quinase 1 associada à morte celular HS05234480_M1 

TIMP2 inibidor de metalopeptidase TIMP 2 HS01939480_S1 

 

3.5.1 Quantificação relativa 

 

O método de quantificação utilizado foi a quantificação relativa 

(comparação da expressão em número de vezes), que mede a quantidade do 

produto alvo em determinada amostra relativa à outra amostra de referência, 

chamada calibrador. Utilizamos como calibrador um pool comercial de hipófise 

normal (Pituitary Human Gland Poly A + RNA®, Clontech, Japan).  

Para o cálculo de quantificação relativa da qPCR, foi utilizada a forma 

aritmética 2-∆∆Ct, onde ∆∆Ct é igual a (Ct alvo – Ct endógeno da amostra) – (Ct 

alvo – Ct endógeno do calibrador). O limiar utilizado para determinar elevação 

ou redução da expressão foi uma diferença de duas vezes para mais ou para 

menos, respectivamente, entre os grupos. 
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As reações foram preparadas em duplicata, em um volume final de 25 µl, 

contendo 12,5 µl de TaqMan Universal Mastermix, 1,25 µl de cada Assay 

(primers e sonda) 20 x – (Applied Biossystems Foster City, CA, USA), 2,0 µl de 

cDNA (obtido a partir de 5 ng de RNA total) e 10,25 µl de H20. Como controle 

de qualidade das reações, o coeficiente de variação máximo permitido nas 

duplicatas foi < 2%.   

As condições de termociclagem compreenderam uma incubação a 50 oC 

por 2 min, seguida pela ativação da Taq Gold® (Roche Diagnostics, New 

Zealand) a 98 oC por 10 min e 40 ciclos de desnaturação a 95 oC por 15 seg 

intercalados com anelamento e extensão a 60 oC por 1 min. O equipamento 

utilizado foi um ABI 7000 Sequence Detection Systems® (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA) com o software StepOne™ v2.3. (Life Technologies, CA 

USA). 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4.1 Expressão gênica diferencial 

 Na coorte selecionada para o estudo de expressão por microarray, 

nenhum dos tumores apresentou mutações para o gene USP8. 

A comparação do perfil de expressão entre Macroadenomas (n = 4) e 

Microadenomas (n = 8), demonstrou 48 transcritos diferencialmente expressos. 

Destes transcritos, 41 estavam relativamente hiperexpressos, enquanto apenas 

7 estavam hipoexpressos (ANOVA p-valor <0,05; fold change cut off = 2) 

(Anexo G). Entretanto, a análise por clusterização hierárquica não revelou 

diferenças gênicas que pudessem diferenciar com sucesso os grupos 

Macroadenoma e Microadenoma, sugerindo que ambas as apresentações 

fenotípicas de corticotropinomas não invasivos possuem assinaturas gênicas 

semelhantes. 

 A partir deste resultado inicial, decidimos agrupar microadenomas e 

macroadenomas não-invasivos em um único grupo. A comparar os 

corticotropinomas invasivos (n = 3) com os não-invasivos (micro e 

macroadenomas não-invasivos; n = 9), um total de 748 transcritos estavam 

diferencialmente expressos. Destes transcritos, 396 estavam hiperexpressos e 

352 estavam hipoexpressos nos adenomas invasivos em relação aos não-

invasivos (ANOVA p-valor <0,05; fold change cut off = 2). 

Para uma análise mais robusta, aplicamos o cut off de FDR em 5%, aos 

748 transcritos, reduzindo seu número para 168, dos quais os transcritos 

hipoexpressos foram a maioria (n=102) (Anexo H). 
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 O heat map da análise de clusterização hierárquica do perfil de 

expressão destes 168 genes diferencialmente expressos demonstrou 

claramente uma assinatura gênica diferente entre os corticotropinomas 

invasivos e não-invasivos (Figura 8). Uma lista dos 20 genes com expressão 

diferencial mais significante e de funcionalidade relevante está na Tabela 5. 

 Utilizando o DAVID e a Enrich chip annotation tools, nós obtivemos a 

descrição funcional, classificação e localização dos genes diferencialmente 

expressos. Os resultados mostraram que dos 168 genes, 92 são conhecidos, 

associados a diversas vias biológicas. Dentre estas vias, 9 demonstraram 

alterações na expressão de pelo menos três genes (Tabela 6). Estas vias 

biológicas incluem as vias de sinalização por TGF-β e proteína G, via de 

resposta a danos no DNA e associadas à adesão focal. 

 

Tabela 5 – Os 20 genes com expressão diferencial mais significante e de funcionalidade 
relevante, nos corticotropinomas invasivos em relação aos não-invasivos 
identificados pelo estudo por microarray. 

Gene Descrição Fold 
Change 

ANOVA 
p-valor 

FDR p-
valor IFI44 Proteína 44 induzida por interferon 43,02 0,00012 0,025879 

CCND2 ciclina D2 27,61 0,00003 0,013711 

ZNF676 Proteina zinc-finger  676 29,28 0,000198 0,030477 

ANGPTL7 angiopoietina-like 7 15,2 0,000035 0,015151 

KCNH8 Membro 8 do canal de potássio controlado 
por voltagem 

10,36 0,000554 0,045037 

MGARP NADH desidrogenase(ubiquinona) 1 8,7 0,00004 0,015427 

DHCR24 24-dehydrocolesterol reductase 6,87 7,97E-07 0,004751 

PRKD3 Proteina quinase D3 6,81 0,000105 0,024751 

CEP85L proteína centrosomal 85kDa-like 5,77 0,000026 0,013222 

SPON1 spondina 1, proteína de matriz extracelular -16,79 0,011393 0,16522 

SEPT3 septina 3 -11,83 0,00009 0,022919 

MPPED2 domínio 2 contendo metaloproteinase -9,51 0,000086 0,022798 

CSGALNACT1 sulfato de  condroitina N-
acetilgalactosaminiltransferase 1 

-8,2 0,000234 0,031613 

DAPK1 quinase 1 associada à morte celular -7,8 0,000037 0,015151 

DOCK11 dedicador de citocinese 11 -7,17 0,000299 0,034763 

RGS7 regulador 7 da sinalização por protein G -6,48 0,00001 0,010564 

PEX2 fator de biogênese peroxisomal 2 3,57 0,0006 0,046209 

TIMP2 inibidor de metalopeptidase TIMP 2 -3,07 0,000178 0,029718 

ARNT2 receptor nuclear aril-hidrocarbono 
translocador 2 

-2,61 0,000011 0,011139 

CDKN2A inibidor 2A de quinase ciclina-dependente -2,01 0,000344 0,035806 
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Figura 8 - Heat map e clusterização hierárquica dos 168 genes diferencialmente expressos 
entre corticotropinomas invasivos e não-invasivos. É possível observar que estes dois grupos 
têm perfis de expressão distintos. A barra colorida horizontal acima do heat map indica os 
grupos: laranja para não-invasivos (n=9) e azul para invasivos (n=3). O valor de expressão 
normalizado para cada gene é representado por cores, onde vermelho e verde indicam 
hiperexpressão e hipoexpressão, respectivamente, e genes sem alterações significantes em 
sua expressão estão representados em preto. 
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Tabela 6  - Vias de sinalização afetadas com pelo menos 3 genes diferencialmente expressos 
identificados pelo estudo por microarray.  

Via #Total Hipoexpresso Hiperexpresso 

Receptor de Vitamina D 5 
RXRA,CD200,TIMP2,

CDKN2A 
CDKN1B 

Sinalização por TGF-β 4 CAV1,MEF2A,PIAS1 ZFYVE16 

Sinalização por proteína G 4 
GNAO1,PRKACB, 

AKAP12 
PRKD3 

Resposta ao dano no DNA 

(apenas dependente de 

ATM) 

3 CDKN2A CDKN1B,CCND2 

Resposta ao dano no DNA 3  FAS,CDKN1B,CCND2 

Controle do ciclo celular de 

G1 para S 
3 CDKN2A CCND2,CDKN1B 

Adesão focal 3 CAV1 SEPP1,CCND2 

Meta-via de Receptores 

nucleares 
3 RXRA CDKN1B,SLC39A8 

Regulação por miRNA da 

resposta ao dano no DNA 
3  FAS,CDKN1B,CCND2 

*RXRA: receptor alfa do retinóide X; CD200: cluster de diferenciação 200; TIMP2: 
inibidor de metaloproteinase 2; CDKN2A: inibidor 2A dependente de ciclina; CDKN1B: 
inibidor 1B dependente de ciclina; CAV1: caveolina 1; MEF2A: fator enhancer miócito-
específico 2A; PIAS1: proteína inibidora de STAT ativada; ZFYVE16: domínio zinc-
finger do tipo FYVE contendo 16; GNAO1: subunidade alfa O1 da proteína G; 
PRKACB: subunidade catalítica beta da proteína quinase ativada por AMPc; AKAP12: 
proteína de ancoragem A-quinase 12; PRKD3: proteína quinase serina/treonina D3; 
CCND2: ciclina D2; FAS: receptor de morte de superfície celular; SLC39A8: membro 
8 da família 39 de carreadores de soluto. 

 

4.2 Validação dos resultados do estudo de microarray por qPCR 

Os 18 tumores incluídos na casuística de validação também foram 

submetidos à análise mutacional do gene da USP8 e, encontramos 5 tumores 

com mutações somáticas (28%), conforme mostra a tabela 7. 

Com relação à validação dos resultados obtidos através da técnica de 

microarray, a partir dos genes diferencialmente expressos entre 

corticotropinomas invasivos e não-invasivos, selecionamos 4 genes que 

haviam sido previamente relacionados a outros tipos de neoplasias e / ou 
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estavam envolvidos em mais de uma via biológica: CCND2, ZNF676 

(hiperexpressos), TIMP2 e o DAPK1 (hipoexpressos).  

 

Tabela 7 – Resultado da análise mutacional do gene da USP8 na casuística de validação.  

Adenomas não invasivos 
2339 A 

1138 A 

2341 A 

2337 Del c.2155_2157delTCC (p.S718del) 

2336 A 

2332 CCA>CGA (p.Pro720Arg) 

2338 A 

175 A 

97 A 

1132 Del c.2155_2169delTCCCCAGATATAACC  (p.S719_T723del) 

2335 CCA>CGA (p.Pro720Arg) 

2330 A 

1154 A 

2331 A 

1421 CCA>CGA (p.Pro720Arg) 

Macroadenomas invasivos 
72 A 

169 A 

160 A 

*A: ausência de mutações. 

 

O estudo de expressão por qPCR demonstrou o aumento da expressão 

relativa dos genes CCND2 (média de aumento de 20,57 vezes nos invasivos e 

4,01 vezes nos não-invasivos, em relação ao calibrador) e do ZNF676 (média 

de aumento de 5,13 vezes nos invasivos e 2,04 vezes nos, em relação ao 

calibrador). E também a diminuição da expressão relativa dos genes TIMP2 

(média de aumento de 0,85 vezes nos invasivos e 1,16 vezes nos não-

invasivos, em relação ao calibrador) e a diminuição da expressão do DAPK1 

(média de aumento de 0,18 vezes nos corticotropinomas invasivos e 3,3 vezes 
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nos corticotropinomas não-invasivos, em relação ao calibrador) (Figura 9) 

(Anexo I).  

 

 
Figura 9 – Gráfico da expressão relativa do gene endógeno (TBP) e dos genes 
CCND2, ZNF676, DAPK1 e TIMP2 entre corticotropinomas invasivos e não-
invasivos. 





   

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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A grande maioria dos corticotropinomas funcionais, que causam a DC, 

cursa com crescimento lento, sendo caracterizados como microadenomas não-

invasivos, enquanto os macroadenomas representam a minoria dos casos 

relatados e os invasivos são considerados muito raros, apesar de também 

apresentarem importância clínica, podendo exigir abordagem cirúrgica e 

tratamentos adjuvantes mais complexos. 

Estudos anteriores, que também utilizaram a metodologia de microarray, 

identificaram genes diferencialmente expressos entre adenomas hipofisários, 

incluindo os corticotropinomas. Entretanto, estes estudos não levaram em 

consideração suas diferentes apresentações, de acordo com seu tamanho e/ou 

invasividade 54-57. 

Em 2001, Evans e cols. 54 estudaram a expressão diferencial de um pool 

de 7 corticotropinomas através da técnica de microarray, e encontraram 19 

genes hiperexpressos e 32 genes hipoexpressos em relação à tecido 

hipofisário normal e 12 genes hiperexpressos e 5 genes hipoexpressos em 

relação a outros tumores hipofisários. Alguns anos mais tarde, Morris e cols., 55 

realizaram um estudo bastante semelhante e encontraram um número muito 

superior de genes diferencialmente expressos (hiperexpressos: 1016 vs tecido 

hipofisário normal e 520 vs outros tumores hipofisários; hipoexpressos: 364 vs 

tecido hipofisário normal e 179 vs outros tumores hipofisários). A enorme 

diferença entre os resultados encontrados pode ser explicada pelo fato de que, 

no segundo estudo, os autores utilizaram uma plataforma de microarray mais 

moderna, com uma cobertura superior de genes. Apenas 5 anos depois, Jiang 

e cols. 56 utilizaram uma plataforma ainda mais moderna para comparar a 
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expressão gênica de um pool de 3 corticotropinomas com o tecido hipofisário 

normal e encontraram apenas 3 genes hiperexpressos e 412 hipoexpressos. A 

diminuição drástica na quantidade de genes diferencialmente expressos está 

relacionada ao fato de que, neste estudo, os autores utilizaram o filtro de FDR 

em 5%. Técnicas de análise de expressão em larga escala possuem como viés 

a produção de um grande número de dados, que aumenta substancialmente a 

possibilidade de resultados falsamente positivos. Para tornar a estatística 

aplicada a estes métodos mais confiável, correções para múltiplos testes, como 

o método FDR, devem ser realizadas antes da seleção de genes 

diferencialmente expressos 52. 

Sendo assim, nosso projeto é original, visando a comparação do perfil da 

expressão gênica de microadenomas e macroadenomas produtores de ACTH, 

considerando também sua capacidade tumoral de invasão. 

Na coorte incluída no estudo de expressão por microarray, não 

identificamos mutações para o USP8. De acordo com Reincke e cols. (2015) 50 

e Perez-Rivas e cols. (2015) 58, essas mutações ocorrem em aproximadamente 

36% dos pacientes com CD. Como esta coorte foi relativamente pequena, isto 

pode explicar a ausência de mutações. No entanto, dentre os pacientes 

incluídos no estudo de validação, pudemos identificar mutações somáticas 

para o USP8 em cinco (corticotropinomas não-invasivos) dos 18 pacientes 

(27,7%; 16% de todos os tumores incluídos no estudo). É interessante ressaltar 

que a presença de mutações no USP8 não interferiu na validação do estudo de 

expressão por microarray. 





Discussão 

   



Nossos resultaram não evidenciaram uma distinção funcional clara entre 

os grupos de macroadenomas e microadenomas não-invasivos. Por outro lado, 

quando os corticotropinomas foram classificados de acordo com sua 

capacidade de invasão, foi possível identificar genes diferencialmente 

expressos e uma assinatura gênica distinta entre os grupos de 

corticotropinomas invasivos e não-invasivos (micro e macroadenomas não-

invasivos). 

Uma análise detalhada de cada um dos genes diferencialmente 

expressos destacou alguns que, além de ter sua hiper / hipoexpressão 

bastante acentuada (demonstrada pelo fold change e validada pela qPCR), 

estavam envolvidos em mais de uma via biológica e / ou já foram associados a 

outros tumores e / ou invasividade tumoral. Dentre eles, estão o CCND2 

(ciclina D2) e o ZNF676 (proteína zinc-finger 676), com expressão relativa 

aumentada; e o DAPK1 (quinase 1 associada à morte celular), com sua 

expressão relativa diminuída nos corticotropinomas invasivos em comparação 

aos não-invasivos. 

A ciclina D2 é uma proteína reguladora fundamental do ciclo celular e sua 

hiperexpressão é observada em várias neoplasias humanas, incluindo o 

adenoma colo retal e câncer gástrico, além de estar associada com um pior 

prognóstico no câncer gástrico 61.  Além disso, sua amplificação gênica também 

já foi descrita em malignidades hematológicas e gliomas 62,63. A CCND2 está 

envolvida em vias de resposta ao dano no DNA e também na via de regulação 

do ciclo celular. Na via de regulação do ciclo celular, especificamente na 

transição da fase G1 para a fase S, a CCND2 forma um complexo com a CDK 
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(quinase dependente de ciclina) 4 ou 6 (a hiperexpressão da CDK6 em 

corticotropinomas invasivos, sugere que ela seja a via principal). O complexo 

ciclina / CDKs causa a fosforilação da Rb1 que, se dissocia do fator E2, o 

ativando. Esta ativação leva ao estímulo da transcrição de genes que 

propiciam a transição da fase G1 para a fase S. Ainda, a hipoexpressão da dos 

inibidores de CDK, principalmente a CDKN2A tem um papel permissivo para 

transição da fase G1 para S. 

O CDKN2A codifica um inibidor de CDK, a p16, diretamente envolvido 

com o controle do ciclo celular, cuja disfunção foi associada ao aumento de 

tamanho dos tumores hipofisários 64. Um outro estudo foi mais adiante e, 

mostrou que corticotropinomas funcionais exibiam uma expressão até 4 vezes 

maior deste gene, do que adenomas não-funcionantes. Os autores sugeriram 

que este resultado poderia explicar por que corticotropinomas funcionais 

tendem a ser menores do que outros tipos de adenomas 65. Nos tumores 

corticotróficos da nossa casuística, o grupo invasivo, com hipoexpressão do 

CDKN2A, possuía a maior média de diâmetro tumoral (27.7±11.2 mm vs 10.9 ± 

4.8  mm), mesmo quando apenas o tamanho dos macroadenomas foi levado 

em consideração no grupo não-invasivo (15.40 ± 4.04 mm). 

O ZNF676 codifica um regulador de transcrição com um possível papel na 

manutenção dos telômeros em humanos 66. Disfunções teloméricas 

representam uma causa comum e característica do processo neoplásico, que 

pode causar instabilidade genômica quando associadas à perda do controle do 

ciclo celular 67. Ainda não está claro como o ZNF676 controla o comprimento 

dos telômeros mas, teoricamente, ele pode modificar este comprimento por: (a) 
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se ligar diretamente ao DNA, e isso pode alterar a expressão (repremir/ativar) 

de genes relacionados na manutenção telomérica e (b) se ligar 

especificamente e estabilizar a estrutura quadruplex-G do DNA telomérico 66-68. 

O DAPK1 codifica um mediador positivo da programação de morte celular 

induzida por interferon-γ, desempenhando um papel putativo como supressor 

da metástase. O silenciamento da expressão deste mediador devido à 

metilação de seu promotor tem sido frequentemente encontrado em câncer de 

pulmão, nas quais as células com ausência de DAPK1 parecer se comportar de 

forma mais invasiva e metastática 69. A hipermetilação deste gene também foi 

observada em câncer de cabeça e pescoço e em linfomas relacionados à 

imunodeficiência 70,71. O DAPK1 além de estar envolvido na via de morte 

celular, funciona como inibidor da via de sinalização da MAPK (proteína 

quinase ativada por mitose). Assim como a CDKN2A, a hipoexpressão do 

DAPK1 também parece contribuir para a transição da fase G1 para a fase S. 

O TIMP2 é um inibidor tecidual da família das metaloproteinases de 

matriz (MMP) e tem sido estudado em diversos tumores humanos, nos quais foi 

demonstrada uma correlação negativa entre sua expressão e a 

agressividade/malignidade do tumor 72. Recentemente, o papel preditivo dos 

genes MMP9 (metaloproteinase de matriz 9) e TIMP1 e 2 na invasividade de 

prolactinomas foi estudado e, os resultados mostraram expressão 

significantemente aumentada de MMP9 e diminuída de TIMP2 nos 

prolactinomas invasivos 73. Nossos resultados corroboraram estes achados, e 

sugerem que em corticotropinomas invasivos a hipoexpressão do TIMP2 e 

hiperexpressão do MMP9 poderiam contribuir para a angiogênese. 
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É interessante notar que em nosso estudo, ambos os genes, PTTG e 

VEGF (fator de crescimento endotelial vascular), não apresentaram diferenças 

de expressão entre os grupos de corticotropinomas invasivos e não-invasivos. 

O PPTG1 é uma securina de mamíferos, a qual já foi reportada como 

hiperexpressa em diversos tumores, capaz de transformar células in vitro e in 

vivo. Uma meta análise recente demonstrou que sua expressão estava 

correlacionada com invasividade e com a densidade microvascular dos 

adenomas hipofisários 74. Por outro lado, o VEGF é o fator angiogênico mais 

frequentemente estudado e conhecidamente envolvido na proliferação celular, 

permeabilidade vascular e motilidade celular 75. Era esperado que houvesse 

aumento de expressão destes dois genes nos corticotropinomas invasivos, e a 

razão de não termos observado esta diferença de expressão ainda não está 

claro. 

No estudo de expressão por qPCR dos genes destacados, confirmou a 

hiperexpressão do CCND2 e ZNF676, a hipoexpressão do DAPK1 e do TIMP2. 

Geralmente, a maior preocupação quando se utiliza a metodologia de 

microarray é a validação metodológica, utilizando imunohistoquímica ou qPCR. 

Estatisticamente, quando muitas transcrições são estudadas, devido à 

variabilidade de amostragem aleatória, é provável que exista uma chance de 

ocorrer um erro de tipo 1. Isso significa que a rejeição correta de uma hipótese 

nula pode ser prejudicada, produzindo resultados falsos positivos. Nestes 

casos, a validação biológica é bastante indicada para avaliar os resultados 

significativos específicos 76. Apesar da intrínseca dificuldade de manuseio e 

obtenção de tecido tumoral para os estudos moleculares, além da baixa 
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incidência dos corticotropinomas invasivos, foi possível realizar a validação dos 

achados do estudo de expressão por microarray, através da técnica de qPCR.  

Portanto, além de demonstrar a acurácia destes resultados e, uma vez que 

não existem outros estudos moleculares disponíveis comparando tumores 

corticotróficos não-invasivos e invasivos, o presente estudo é de grande 

relevância na investigação do comportamento biológico dos adenomas 

corticotróficos.     

Apesar de que análises proteicas em uma coorte maior sejam 

necessárias, nossos resultados com microarray podem ser úteis para identificar 

novos biomarcadores envolvidos no fenótipo invasivo dos corticotropinomas 

clinicamente ativos. Uma vez que a DC apresenta alta taxa de recidiva e que 

pacientes, que apresentam tumores com características de invasão, 

dificilmente cursam com remissão do hipercortisolismo, a identificação de 

genes hipo / hiperexpressos e de vias biológicas comprometidas, pode abrir 

portas para pesquisas em tratamento clínico.   
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Nossos dados sugerem que microcorticotropinomas e 

macrocorticotropinomas não-invasivos possuem uma assinatura gênica 

semelhante e, a diferença do comportamento entre estes dois fenótipos ainda 

não possui uma explicação conhecida. Por outro lado, corticotropinomas 

invasivos apresentam um perfil de expressão distinto dos corticotropinomas 

não-invasivos, sugerindo que alguns genes como o CCND2, ZNF676, DAPK1 e 

TIMP2 possam ser utilizados como marcadores de invasividade.  
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Anexo A - Parecer substanciado da Comissão de Ética 
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Anexo B - Termo de consentimento livre e esclarecido 
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Anexo C. Sequência de oligonucleotideos que foram utilizados na detecção da expressão do 

TPIT, PIT1 e GAPDH nas amostras de corticotropinomas.  

 

Gene Primer Sequência 5’-3’ Fragmentos (pb) To Anelamento 

TPIT 

S ACA CCA ACG GAC CAA TCA AT 

158 59 oC 

AS AGA AGG GGG TGA AGT CAC AG 

PIT1 

S GTG GGA GCA AAT GAA AGG AA 

173 59 oC 

AS CGG TTG CAA AAC CAA ACT CT 

GAPDH 
S GATTGTCAGCAATGCCTCCT 

194 59 oC 
AS AAGCAGGGATGATGTTTTGG 

*S: sense, AS: anti-ssense. 
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Anexo D. Condições de incubação do protocolo de síntese de cDNA fragmentação, marcação 

e hibridação para o Human Exon 1.0 ST array. 

 

 
Fonte: GeneChip® WT PLUS Reagent Kit Manual Target Preparation for GeneChip® 
Whole Transcript (WT) Expression Arrays (P/N 703174 Rev 2). 
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Anexo E. Componentes da solução de hibridação. 

 

  

Fonte: GeneChip® WT PLUS Reagent Kit Manual Target Preparation for 
GeneChip® Whole Transcript (WT) Expression Arrays (P/N 703174 Rev 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Anexos 

   





Anexo F. Sequências iniciadoras utilizadas para a análise mutacional do gene da USP8 

*PCR: Amplificação pela reação em cadeia da polimerase; SDM: Site-directed mutagenesis. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação Função Sequência 

Forward PCR 5'-GCAGAATACTTTGGAGTGATTTCTT-3' 

Reverse PCR 5'-TCCAACTCCCTGACACTAACA-3' 

Forward PCR 5'-CTTGACCCAATCACTGGAAC-3' 

Reverse PCR 5'-CAGCACATTATTTTAGTTCTAGGAGTT-3' 

Forward SDM DEL1 5'-CTGAAGCGCTCCTACTCCTCTATAACCCAGGCTATTCAAG-3' 

Reverse SDM DEL1 5'-CTTGAATAGCCTGGGTTATAGAGGAGTAGGAGCGCTTCAG-3' 

Forward SDM DEL2 5'-CCAAACTGAAGCGCTCCTACTCAGATATAACCCAGGCTATTC-3' 

Reverse SDM DEL2 5'-GAATAGCCTGGGTTATATCTGAGTAGGAGCGCTTCAGTTTGG-3' 

Forward SDM DEL3 5'-CAAACTGAAGCGCTCCTACTCGGCTATTCAAGAGGAAGAG-3' 

Reverse SDM DEL3 5'-CTCTTCCTCTTGAATAGCCGAGTAGGAGCGCTTCAGTTTG-3' 

Forward SDM DEL4 5'-CCAAACTGAAGCGCTCCTACTCCCAGGCTATTCAAGAGGAAGAG-3' 

Reverse SDM DEL4 5'-CTCTTCCTCTTGAATAGCCTGGGAGTAGGAGCGCTTCAGTTTGG-3' 

Forward SDM P720Q 5'-GCTCCTACTCCTCCCAAGATATAACCCAG-3' 

Reverse SDM P720Q 5'-CTGGGTTATATCTTGGGAGGAGTAGGAGC-3' 
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Anexo G. Genes diferencialmente expressos nos Macroadenomas versus Microadenomas. 

ID do 
Transcrito 

Fold 
Change 

ANOVA 
p-valor 

FDR 
p-valor 

Gene Descrição 
Cromos-

somo 
Sondas 

2385873 -3,66 0,000745 0,735478 KCNK1 
potassium channel, subfamily K, member 

1 
chr1 193 

2318086 2,21 0,000773 0,735478 KCNAB2 
potassium voltage-gated channel, shaker-

related subfamily, beta member 2 
chr1 172 

3424218 5,2 0,001431 0,735478 ACSS3 
acyl-CoA synthetase short-chain family 

member 3 
chr12 205 

2888800 2,05 0,001644 0,81646 DBN1 drebrin 1 chr5 127 

3475926 2,4 0,001928 0,880486 PITPNM2 
phosphatidylinositol transfer protein, 

membrane-associated 2 
chr12 318 

2415084 2,52 0,002041 0,880486 JUN jun proto-oncogene chr1 71 

2792166 3,54 0,002772 0,902506 MARCH1 
membrane-associated ring finger 

(C3HC4) 1, E3 ubiquitin protein ligase 
chr4 518 

3830189 2,71 0,005637 0,902506 FXYD1 
FXYD domain containing ion transport 

regulator 1 
chr19 53 

2736462 -4,92 0,006003 0,902506 BMPR1B 
bone morphogenetic protein receptor, 

type IB 
chr4 246 

3384718 2,21 0,006296 0,902506 DLG2 discs, large homolog 2 (Drosophila) chr11 828 

2858134 2,67 0,006823 0,902506 PDE4D phosphodiesterase 4D, cAMP-specific chr5 1165 

2349129 3,37 0,007105 0,902506 S1PR1 sphingosine-1-phosphate receptor 1 chr1 74 

3692999 3,2 0,0077 0,902506 MT1G metallothionein 1G; metallothionein 1X chr16 55 

3856646 2,43 0,008703 0,902506 ZNF208 zinc finger protein 208 chr19 128 

3766453 -2,04 0,008769 0,902506 CSH2 
chorionic somatomammotropin hormone 

2; growth hormone 2;  
chr17 49 

3608638 -2,39 0,008958 0,902506 SV2B synaptic vesicle glycoprotein 2B chr15 166 

2763154 2,38 0,009315 0,902506 
  

chr4 12 

3703885 3,36 0,009429 0,902506 SLC7A5 
solute carrier family 7 (amino acid 
transporter light chain, L system), 

member 5 
chr16 177 

2791197 2,09 0,010247 0,902506 PDGFC platelet derived growth factor C chr4 204 

2963859 3,41 0,010402 0,902506 CNR1 cannabinoid receptor 1 (brain) chr6 83 

3128911 2,88 0,011757 0,902506 STMN4 stathmin-like 4 chr8 97 

2974330 2,32 0,012987 0,902506 CTGF connective tissue growth factor chr6 65 

3712197 -2,43 0,013084 0,902506 
CCDC14

4A 

coiled-coil domain containing 144A; 
ubiquitin specific peptidase 32 

pseudogene 2; 
ubiquitin specific peptidase 32 

pseudogene 1; ubiquitin specific 
peptidase 6 (Tre-2 oncogene) 

chr17 351 

2360647 3,81 0,014733 0,902506 EFNA3 ephrin-A3 chr1 77 

2939232 3,47 0,01675 0,909339 TUBB2B 
tubulin, beta 2B class IIb; tubulin, beta 2A 

class IIa 
chr6 96 

3755316 2,58 0,016816 0,909339 MLLT6 
myeloid/lymphoid or mixed-lineage 

leukemia (trithorax homolog, Drosophila); 
translocated to, 6; NS5ATP13TP1 

chr17 8 

3402978 2,32 0,01841 0,911876 
  

chr12 20 

2921374 2,22 0,020125 0,916361 RPF2 
ribosome production factor 2 homolog (S. 

cerevisiae) 
chr6 80 

3857691 2,81 0,020204 0,916361 
UQCRFS

1 
ubiquinol-cytochrome c reductase, Rieske 

iron-sulfur polypeptide 1 
chr19 99 

3619165 2,33 0,02037 0,916361 SRP14 
signal recognition particle 14kDa 

(homologous Alu RNA binding protein) 
chr15 97 

3100497 2,42 0,020712 0,916361 CLVS1 clavesin 1 chr8 210 

3417345 4,88 0,02199 0,916361 
LOC1006

53008 
uncharacterized LOC100653008 chr12 40 

3174510 2,63 0,022409 0,916361 GDA guanine deaminase chr9 210 

3389077 2,16 0,023384 0,923907 PDGFD platelet derived growth factor D chr11 
347 

 
Transcript 
Cluster ID 

Fold 
Change 

ANOVA 
p-value 

FDR 
p-value 

Gene 
Symbol 

Description 
Chromo- 

some 
total 

Sondas 

2876793 12,62 0,027444 0,928257 TRPC7 
transient receptor potential cation 
channel, subfamily C, member 7 

chr5 199 

Continua → 
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Continuação → 

ID do 
Transcrito 

Fold 
Change 

ANOVA 
p-valor 

FDR 
p-valor 

Gene Descrição 
Cromos-

somo 
Sondas 

2766262 -2,11 0,028189 0,928257 TLR6 toll-like receptor 6 chr4 28 

3830166 2,73 0,029329 0,928257 FXYD3 
FXYD domain containing ion transport 

regulator 3 
chr19 79 

3353441 2,01 0,034116 0,928257 C11orf63 chromosome 11 open reading frame 63 chr11 214 

2536965 2,49 0,03469 0,928257 FLJ38379 uncharacterized FLJ38379 chr2 37 

3430462 2,71 0,036683 0,928257 BTBD11 BTB (POZ) domain containing 11 chr12 265 

3463727 2,01 0,038328 0,928257 LIN7A lin-7 homolog A (C. elegans) chr12 182 

2509988 3,56 0,038649 0,928257 LYPD6B LY6/PLAUR domain containing 6B chr2 179 

3810749 2,23 0,041739 0,928257 MC4R melanocortin 4 receptor chr18 8 

2950145 2,4 0,043424 0,928257 HLA-DOB 
major histocompatibility complex, class II, 

DO beta 
chr6 60 

3905145 2,82 0,044333 0,928257 TGM2 
transglutaminase 2 (C polypeptide, 

protein-glutamine-gamma-
glutamyltransferase) 

chr20 176 

3517051 -2,1 0,049318 0,928257 KLHL1 
kelch-like 1 (Drosophila); ATXN8 opposite 

strand (non-protein coding) 
chr13 188 

3209726 3,76 0,049811 0,928257 ALDH1A1 
aldehyde dehydrogenase 1 family, 

member A1 
chr9 177 
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Anexo H. Genes diferencialmente expressos nos adenomas invasivos versus não-invasivos. 

 

ID do 
Transcrito 

Fold 
Change 

ANOVA 
p-valor 

FDR 
p-valor 

Gene Descrição 
Cromos-

somo 
Sondas 

2927967 11,87 0,00001 0,010564 ABRACL ABRA C-terminal like chr6 58 

3090209 2,1 0,000088 0,022845 ADAM28 ADAM metallopeptidase domain 28 chr8 232 

2558736 -3,54 0,000389 0,03727 ADD2 adducin 2 (beta) chr2 319 

2411642 -2,27 0,00043 0,03921 AGBL4 ATP/GTP binding protein-like 4 chr1 590 

2931569 -2,68 0,000476 0,041964 AKAP12 A kinase (PRKA) anchor protein 12 chr6 282 

3209726 10,95 0,000237 0,031613 ALDH1A1 
aldehyde dehydrogenase 1 family, 

member A1 
chr9 177 

2320188 15,2 0,000035 0,015151 ANGPTL7 angiopoietin-like 7 chr1 42 

3557614 2,89 0,00001 0,010564 AP1G2 
adaptor-related protein complex 1, 

gamma 2 subunit 
chr14 191 

3604006 -2,61 0,000011 0,011139 ARNT2 
aryl-hydrocarbon receptor nuclear 

translocator 2 
chr15 275 

3137530 2,23 0,000341 0,035806 ASPH aspartate beta-hydroxylase chr8 534 

3817186 -7,18 0,000173 0,029102 ATCAY ataxia, cerebellar, Cayman type chr19 98 

3643752 -2,62 0,000602 0,046232 BAIAP3 BAI1-associated protein 3 chr16 196 

3462930 2,58 0,000144 0,027068 BBS10 Bardet-Biedl syndrome 10 chr12 58 

2780143 5,8 0,000503 0,042625 BDH2 
3-hydroxybutyrate dehydrogenase, type 

2 
chr4 104 

2842429 2,05 0,000397 0,037592 BRCC3 
BRCA1/BRCA2-containing complex, 
subunit 3; KIAA1191; chromosome 5 

open reading frame 25 
chr5 305 

2845591 2,19 0,000015 0,011139 BRD9 bromodomain containing 9 chr5 218 

3347939 -19,63 0,000686 0,049084 C11orf87 chromosome 11 open reading frame 87 chr11 62 

3550234 -3,94 0,000207 0,030653 C14orf132 
chromosome 14 open reading frame 

132 
chr14 85 

3762753 7,06 0,000701 0,049354 CA10 carbonic anhydrase X chr17 349 

3105506 2,82 0,000693 0,049084 CA13 
carbonic anhydrase XIII; 

uncharacterized LOC100507258 
chr8 88 

3630668 5,55 0,000353 0,035833 CALML4 
calmodulin-like 4; protein inhibitor of 

activated STAT, 1 
chr15 125 

3315181 -4,33 0,00066 0,049084 CALY 
calcyon neuron-specific vesicular 

protein 
chr10 86 

2662331 -2,46 0,000025 0,013222 CAMK1 
calcium/calmodulin-dependent protein 

kinase I; 8-oxoguanine DNA 
glycosylase 

chr3 82 

2674845 -4,1 0,000284 0,034311 CAMKV CaM kinase-like vesicle-associated chr3 100 

3389450 3,11 0,000304 0,034763 CARD16 
caspase recruitment domain family, 

member 16 
chr11 47 

3020302 -9,03 0,000103 0,024751 CAV1 caveolin 1, caveolae protein, 22kDa chr7 77 

2553771 -2,33 0,000689 0,049084 CCDC88A coiled-coil domain containing 88A chr2 451 

3023103 -2,71 0,000331 0,035436 CCDC136 coiled-coil domain containing 136 chr7 180 

2855542 6,43 0,000346 0,035806 CCL28 chemokine (C-C motif) ligand 28 chr5 113 

3401704 27,61 0,00003 0,013711 CCND2 cyclin D2 chr12 139 

2636125 -4,56 0,000686 0,049084 CD200 CD200 molecule chr3 127 

3405440 5,87 0,000135 0,027068 CDKN1B 
cyclin-dependent kinase inhibitor 1B 

(p27, Kip1) 
chr12 79 

3201437 -2,01 0,000344 0,035806 CDKN2A cyclin-dependent kinase inhibitor 2A chr9 174 

3632107 -2,26 0,00053 0,043999 CELF6 CUGBP, Elav-like family member 6 chr15 171 

2971564 5,77 0,000026 0,013222 CEP85L centrosomal protein 85kDa-like chr6 233 

3190420 -2,33 0,000235 0,031613 CERCAM 
cerebral endothelial cell adhesion 

molecule; uncharacterized 
LOC100506065 

chr9 109 

2475407 -2,45 0,000209 0,030653 CLIP4 
CAP-GLY domain containing linker 

protein family, member 4 
chr2 203 

Continua → 
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Continuação → 

ID do 
Transcrito 

Fold 
Change 

ANOVA 
p-valor 

FDR 
p-valor 

Gene Descrição 
Cromos-

somo 
Sondas 

3260265 -2,75 0,000162 0,02847 CNNM1 cyclin M1 chr10 186 

        

3875242 2,28 0,000314 0,034914 CRLS1 cardiolipin synthase 1 chr20 142 

3126504 -8,2 0,000234 0,031613 
CSGALNA

CT1 
chondroitin sulfate N-

acetylgalactosaminyltransferase 1 
chr8 346 

2955761 3 0,000002 0,008208 CYP39A1 
cytochrome P450, family 39, subfamily 

A, polypeptide 1 
chr6 170 

3983228 -4,04 0,000165 0,028478 DACH2 dachshund homolog 2 (Drosophila) chrX 276 

3177880 -7,8 0,000037 0,015151 DAPK1 death-associated protein kinase 1 chr9 312 

3487095 -2,7 0,000144 0,027068 DGKH 
diacylglycerol kinase, eta; 

uncharacterized LOC283508 
chr13 350 

2413907 6,87 7,97E-07 0,004751 DHCR24 24-dehydrocholesterol reductase chr1 72 

3845990 -4,97 0,000346 0,035806 DIRAS1 DIRAS family, GTP-binding RAS-like 1 chr19 17 

3363266 -4,28 0,000065 0,018575 DKK3 dickkopf 3 homolog (Xenopus laevis) chr11 167 

3988435 -7,17 0,000299 0,034763 DOCK11 dedicator of cytokinesis 11 chrX 357 

3432556 -4,66 0,000029 0,013711 DTX1 
deltex homolog 1 (Drosophila); 

uncharacterized LOC100129447 
chr12 128 

2655606 -3,01 0,000014 0,011139 ECE2 endothelin converting enzyme 2 chr3 159 

3087438 2,22 0,000014 0,011139 EFHA2 EF-hand domain family, member A2 chr8 186 

2682088 -2,8 0,000309 0,034798 EIF4E3 
eukaryotic translation initiation factor 4E 

family member 3 
chr3 243 

3850960 -9,7 0,000527 0,043999 ELAVL3 
ELAV (embryonic lethal, abnormal 

vision, Drosophila)-like 3 (Hu antigen C) 
chr19 94 

3347431 -5,75 0,000495 0,042625 ELMOD1 
ELMO/CED-12 domain containing 1; 

uncharacterized LOC643923 
chr11 104 

3454157 -3,3 0,000038 0,015151 FAIM2 Fas apoptotic inhibitory molecule 2 chr12 148 

2777487 4,25 0,00001 0,010564 FAM13A 
family with sequence similarity 13, 

member A; FAM13A antisense RNA 1 
(non-protein coding) 

chr4 215 

3949722 -2,14 0,000214 0,031077 FAM19A5 
family with sequence similarity 19 

(chemokine (C-C motif)-like), member 
A5; uncharacterized LOC284933 

chr22 454 

2519294 -3,29 0,000595 0,046072 FAM171B 
family with sequence similarity 171, 

member B 
chr2 110 

3257098 2,91 0,000015 0,011139 FAS 
Fas (TNF receptor superfamily, member 

6) 
chr10 103 

2966193 -2,31 0,000022 0,013222 FAXC 
failed axon connections homolog 

(Drosophila) 
chr6 128 

2815139 3,02 0,000361 0,035833 FCHO2 FCH domain only 2 chr5 291 

2823326 2,26 0,00057 0,045472 FER fer (fps/fes related) tyrosine kinase chr5 324 

2612100 -6,16 0,00059 0,045956 FGD5 
FYVE, RhoGEF and PH domain 

containing 5; FYVE, RhoGEF and PH 
domain containing 5 pseudogene 

chr3 231 

3992408 -3,33 0,000557 0,045058 FHL1 four and a half LIM domains 1 chrX 168 

3830216 -4,09 0,000253 0,031843 FXYD5 
FXYD domain containing ion transport 

regulator 5; uncharacterized 
LOC100127972 

chr19 77 

2947889 -2,76 0,000109 0,025223 GABBR1 
gamma-aminobutyric acid (GABA) B 

receptor, 1 
chr6 221 

3044129 2,04 0,000377 0,036683 GGCT gamma-glutamylcyclotransferase chr7 69 

2705690 -10,13 0,000008 0,010564 GHSR growth hormone secretagogue receptor chr3 36 

3661940 -3,95 0,000029 0,013711 GNAO1 
guanine nucleotide binding protein (G 

protein), alpha activating activity 
polypeptide O 

chr16 304 

2992814 2,76 0,000246 0,031816 GPNMB glycoprotein (transmembrane) nmb chr7 174 

3985260 -3,04 0,000287 0,034499 GPRASP1 
G protein-coupled receptor associated 

sorting protein 1; G protein-coupled 
receptor associated sorting protein 2 

chrX 72 

3985305 -3,26 0,000147 0,027068 GPRASP2 
G protein-coupled receptor associated 
sorting protein 2; ARMCX5-GPRASP2 

readthrough 
chrX 56 

2343511 43,02 0,00012 0,025879 IFI44 interferon-induced protein 44 chr1 135 
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ID do 
Transcrito 

Fold 
Change 

ANOVA 
p-valor 

FDR 
p-valor 

Gene Descrição 
Cromos-

somo 
Sondas 

3942766 4,24 0,000318 0,034929 INPP5J inositol polyphosphate-5-phosphatase J chr22 136 

3412296 2,59 0,000546 0,044806 IRAK4 
interleukin-1 receptor-associated kinase 

4 
chr12 134 

2759158 -2,29 0,000019 0,012663 JAKMIP1 
janus kinase and microtubule 

interacting protein 1 
chr4 115 

3672886 -2,29 0,000325 0,035196 JPH3 

junctophilin 3; uncharacterized 
LOC100653213; uncharacterized 

LOC100652950; kelch domain 
containing 4; uncharacterized 

LOC100129637 

chr16 389 

2428119 -7,65 0,000003 0,009604 KCND3 
potassium voltage-gated channel, Shal-

related subfamily, member 3 
chr1 168 

2613293 10,36 0,000554 0,045037 KCNH8 
potassium voltage-gated channel, 

subfamily H (eag-related), member 8 
chr3 305 

3304073 -4,26 0,000146 0,027068 KCNIP2 Kv channel interacting protein 2 chr10 159 

2444842 7,11 0,000005 0,009604 KIAA0040 KIAA0040 chr1 83 

3963676 -3,04 0,000025 0,013222 KIAA0930 KIAA0930 chr22 203 

2545007 -2,09 0,000618 0,046754 KIF3C kinesin family member 3C chr2 138 

3418249 -2,5 0,000251 0,031816 KIF5A kinesin family member 5A chr12 182 

2952959 -2,23 0,00011 0,025223 KIF6 kinesin family member 6 chr6 465 

2514516 -2,94 0,000566 0,045472 KLHL23 
kelch-like 23 (Drosophila); PHOSPHO2-

KLHL23 readthrough 
chr2 148 

2567167 -4,05 0,000146 0,027068 LONRF2 
LON peptidase N-terminal domain and 

ring finger 2 
chr2 238 

3982293 -2,51 6,09E-07 0,004751 MAGEE1 melanoma antigen family E, 1 chrX 20 

3611126 -2,12 0,000271 0,03302 MEF2A 
myocyte enhancer factor 2A; LysM, 

putative peptidoglycan-binding, domain 
containing 4 

chr15 539 

2786567 8,7 0,00004 0,015427 MGARP 

mitochondria-localized glutamic acid-
rich protein; NADH dehydrogenase 

(ubiquinone) 1, subcomplex unknown, 
1, 6kDa 

chr4 38 

2989493 2,33 0,000087 0,022798 MIOS 
missing oocyte, meiosis regulator, 

homolog (Drosophila) 
chr7 132 

3367673 -9,51 0,000086 0,022798 MPPED2 
metallophosphoesterase domain 

containing 2 
chr11 307 

3511189 2,19 0,000123 0,026234 MTRF1 
mitochondrial translational release 

factor 1 
chr13 123 

2470838 -3,73 0,000304 0,034763 MYCN 

v-myc myelocytomatosis viral related 
oncogene, neuroblastoma derived 

(avian); MYCN opposite 
strand/antisense RNA (non-protein 

coding) 

chr2 48 

3508644 -2,95 0,000305 0,034763 N4BP2L1 NEDD4 binding protein 2-like 1 chr13 175 

3344142 -9,34 0,0002 0,030527 NAALAD2 
N-acetylated alpha-linked acidic 

dipeptidase 2 
chr11 179 

4014759 -3,06 0,000105 0,024751 NAP1L3 nucleosome assembly protein 1-like 3 chrX 35 

2777447 -2,36 0,000154 0,028181 NAP1L5 nucleosome assembly protein 1-like 5 chr4 40 

3985534 -2,11 0,000299 0,034763 NGFRAP1 
nerve growth factor receptor 

(TNFRSF16) associated protein 1 
chrX 98 

3564071 3,23 0,000269 0,03302 NIN ninein (GSK3B interacting protein) chr14 462 

2623859 -3,03 0,000689 0,049084 NISCH nischarin chr3 226 

3654699 3,63 0,000291 0,034664 NUPR1 
nuclear protein, transcriptional 

regulator, 1 
chr16 47 

2910218 3,05 0,000318 0,034929 PAQR8 
progestin and adipoQ receptor family 

member VIII 
chr6 44 

3726211 -2,2 0,000138 0,027068 PDK2 
pyruvate dehydrogenase kinase, 

isozyme 2; sterile alpha motif domain 
containing 14 

chr17 92 

3301218 4,14 0,000239 0,031613 PDLIM1 PDZ and LIM domain 1 chr10 171 

3141346 3,57 0,0006 0,046209 PEX2 peroxisomal biogenesis factor 2 chr8 68 

2514563 -2,96 0,000554 0,045037 
PHOSPHO
2-KLHL23 

PHOSPHO2-KLHL23 readthrough; 
kelch-like 23 (Drosophila) 

chr2 8 

2713095 -2,1 0,000115 0,02546 PIGZ 
phosphatidylinositol glycan anchor 

biosynthesis, class Z; uncharacterized 
LOC100128950 

chr3 53 
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ID do 
Transcrito 

Fold 
Change 

ANOVA 
p-valor 

FDR 
p-valor 

Gene Descrição 
Cromos-

somo 
Sondas 

3061997 3,71 0,000042 0,015427 PON2 paraoxonase 2 chr7 167 

2995811 -10,81 0,000022 0,013222 PPP1R17 
protein phosphatase 1, regulatory 

subunit 17 
chr7 63 

2344393 -2,02 0,000103 0,024751 PRKACB 
protein kinase, cAMP-dependent, 

catalytic, beta 
chr1 255 

2548500 6,81 0,000105 0,024751 PRKD3 protein kinase D3 chr2 183 

3375049 -2,39 0,000446 0,039676 PRPF19 
PRP19/PSO4 pre-mRNA processing 

factor 19 homolog (S. cerevisiae) 
chr11 99 

3329983 -4,29 0,000206 0,030653 PTPRJ 
protein tyrosine phosphatase, receptor 

type, J 
chr11 438 

3568616 -2,14 0,000125 0,026349 RAB15 
RAB15, member RAS oncogene family; 

churchill domain containing 1 
chr14 157 

2515783 -3,33 0,000686 0,049084 RAPGEF4 
Rap guanine nucleotide exchange 

factor (GEF) 4 
chr2 515 

2463227 -6,48 0,00001 0,010564 RGS7 

regulator of G-protein signaling 7; 
protein-kinase, interferon-inducible 
double stranded RNA dependent 

inhibitor, repressor of (P58 repressor) 

chr1 542 

3478333 -2,74 0,000158 0,028305 RIMBP2 RIMS binding protein 2 chr12 425 

3722872 -2,15 0,000065 0,018575 RUNDC3A RUN domain containing 3A chr17 107 

3193339 -2,57 0,000065 0,018575 RXRA retinoid X receptor, alpha chr9 297 

2387126 -5,5 0,000358 0,035833 RYR2 ryanodine receptor 2 (cardiac) chr1 1039 

3602004 -2,69 0,000132 0,026843 SCAMP5 secretory carrier membrane protein 5 chr15 122 

3970476 5,33 0,000057 0,017781 SCML1 sex comb on midleg-like 1 (Drosophila) chrX 93 

3830051 -4,29 0,000234 0,031613 SCN1B 
sodium channel, voltage-gated, type I, 

beta subunit 
chr19 49 

2855285 3,36 0,000265 0,03302 SEPP1 selenoprotein P, plasma, 1 chr5 113 

3947227 -11,83 0,00009 0,022919 SEPT3 septin 3 chr22 100 

3940901 -49,33 0,00058 0,045814 SEZ6L seizure related 6 homolog (mouse)-like chr22 325 

3369366 -4,88 0,00017 0,028867 SLC1A2 
solute carrier family 1 (glial high affinity 

glutamate transporter), member 2 
chr11 258 

3290746 2,96 0,000637 0,04764 SLC16A9 
solute carrier family 16, member 9 

(monocarboxylic acid transporter 9); 
uncharacterized LOC100129721 

chr10 107 

2528774 -2,69 0,000238 0,031613 SLC4A3 
solute carrier family 4, anion exchanger, 

member 3 
chr2 174 

3087659 7,35 0,000005 0,009604 SLC7A2 
solute carrier family 7 (cationic amino 

acid transporter, y+ system), member 2 
chr8 161 

3062193 3,02 0,000012 0,011139 SLC25A13 
solute carrier family 25 

(aspartate/glutamate carrier), member 
13 

chr7 352 

3212420 5,11 0,000046 0,015705 SLC28A3 
solute carrier family 28 (sodium-coupled 

nucleoside transporter), member 3 
chr9 242 

2779823 2,75 0,000423 0,038999 SLC39A8 
solute carrier family 39 (zinc 

transporter), member 8 
chr4 142 

3373893 4,14 4,93E-07 0,004751 SLC43A1 solute carrier family 43, member 1 chr11 167 

2541944 2,15 0,00005 0,0165 SMC6 
structural maintenance of chromosomes 

6; Gen endonuclease homolog 1 
(Drosophila) 

chr2 248 

2888399 -2,26 0,000251 0,031816 SNCB synuclein, beta chr5 55 

3381317 -2,79 0,000007 0,010057 STARD10 
StAR-related lipid transfer (START) 

domain containing 10 
chr11 190 

3146103 4,78 0,000006 0,010057 STK3 serine/threonine kinase 3 chr8 523 

3873699 2,93 0,000393 0,037361 STK35 serine/threonine kinase 35 chr20 97 

3963115 -4,16 0,000031 0,013711 SULT4A1 sulfotransferase family 4A, member 1 chr22 73 

3375396 -3,03 0,00039 0,03727 SYT7 synaptotagmin VII chr11 159 

2635998 -6,39 0,000543 0,044782 TAGLN3 transgelin 3 chr3 84 

3264621 -3,59 0,000038 0,015151 TCF7L2 
transcription factor 7-like 2 (T-cell 

specific, HMG-box) 
chr10 420 

3098935 2,05 0,000059 0,017781 TGS1 trimethylguanosine synthase 1 chr8 125 

3772661 -3,07 0,000178 0,029718 TIMP2 
TIMP metallopeptidase inhibitor 2; 

differential display clone 8 
chr17 185 
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ID do 
Transcrito 

Fold 
Change 

ANOVA 
p-valor 

FDR 
p-valor 

Gene Descrição 
Cromos-

somo 
Sondas 

3751042 2,51 0,000371 0,03621 TLCD1 
TLC domain containing 1; ribosomal 

protein L23a; small nucleolar RNA, C/D 
box 4A 

chr17 44 

3581090 -2,17 0,000026 0,013222 TMEM179 
transmembrane protein 179; 

uncharacterized LOC100288144 
chr14 68 

2405284 -2,81 0,000015 0,011139 TMEM54 transmembrane protein 54; hippocalcin chr1 55 

3144235 2,34 0,000093 0,023441 TMEM55A transmembrane protein 55A chr8 77 

2458513 2,52 0,000042 0,015427 TMEM63A transmembrane protein 63A chr1 231 

3847959 -5,52 0,000331 0,035436 TUBB4A tubulin, beta 4A class IVa chr19 61 

3669552 -23,83 0,000004 0,009604 VAT1L 
vesicle amine transport protein 1 

homolog (T. californica)-like 
chr16 259 

3986647 2,76 0,000117 0,02546 VSIG1 
V-set and immunoglobulin domain 

containing 1 
chrX 77 

3114240 2,17 0,000416 0,038726 WDYHV1 WDYHV motif containing 1 chr8 121 

2845474 2,16 0,00067 0,049084 ZDHHC11 
zinc finger, DHHC-type containing 11; 
zinc finger, DHHC-type containing 11B 

chr5 394 

2817731 2,2 0,000157 0,028305 ZFYVE16 zinc finger, FYVE domain containing 16 chr5 226 

3856720 29,28 0,000198 0,030477 ZNF676 

zinc finger protein 676; zinc finger 
protein 728; zinc finger protein 43; zinc 
finger protein 729; zinc finger protein 

208; zinc finger protein 99 

chr19 243 

3053229 3,79 0,000411 0,038491 ZNF680 zinc finger protein 680 chr7 68 

2622970 -2,49 0,000497 0,042625 
  

chr3 408 

2933392 -2,28 0,000185 0,029736 
  

chr6 453 

2615892 -2,07 0,000513 0,043253 
  

chr3 166 

3063035 -10,29 0,000044 0,015544 
  

chr7 101 

2667243 -4,67 0,000024 0,013222 
  

chr3 16 
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Anexo I. Dados brutos de expressão dos genes TBP, ZNF676, CCND2, TIMP1 e DAPK1, obtidos após o estudo por qPCR. 

 

Amostra Ct Média Ct
Desvio 

Padrão Ct
Amostra Ct Média Ct

Desvio 

Padrão Ct
2^-ΔΔCt Amostra Ct Média Ct

Desvio 

Padrão Ct
2^-ΔΔCt Amostra Ct Média Ct

Desvio 

Padrão Ct
2^-ΔΔCt

Amost

ra
Ct Média Ct

Desvio 

Padrão Ct
2^-ΔΔCt

72 27,34 27,33 0,02 72 27,12 27,02 0,13 14,01 72 32,96 32,89 0,11 0,23 72 28,92 28,95 0,04 0,44 72 30,19 30,40 0,29 2,68

72 27,31 72 26,93 72 32,81 72 28,97 72 30,61

97 25,49 25,44 0,07 97 32,78 32,97 0,28 0,06 97 27,15 27,05 0,14 3,56 97 25,99 26,00 0,01 0,93 97 30,59 30,69 0,13 0,60

97 25,39 97 33,17 97 26,95 97 26,00 97 30,78

160 26,40 26,36 0,06 160 26,95 26,96 0,02 7,47 160 33,05 33,16 0,14 0,10 160 26,60 26,81 0,29 1,00 160 27,87 27,71 0,21 8,85

160 26,32 160 26,98 160 33,26 160 27,02 160 27,56

169 26,93 26,91 0,03 169 24,98 25,08 0,14 40,24 169 32,68 32,67 0,01 0,20 169 27,54 27,22 0,45 1,10 169 29,69 29,47 0,32 3,84

169 26,89 169 25,19 169 32,66 169 26,90 169 29,24

170 28,21 28,22 0,02 170 30,51 30,43 0,11 2,46 170 29,22 29,20 0,03 5,49 170 27,39 27,22 0,24 2,74 170 32,93 32,76 0,23 0,97

170 28,24 170 30,35 170 29,18 170 27,05 170 32,60

175 25,72 25,71 0,01 175 25,61 25,58 0,04 12,45 175 32,66 32,70 0,06 0,09 175 26,46 26,67 0,30 0,70 175 30,84 31,19 0,50 0,51

175 25,70 175 25,55 175 32,74 175 26,88 175 31,54

1132 27,38 27,38 0,01 1132 30,16 30,23 0,10 1,58 1132 30,75 30,89 0,21 0,95 1132 28,81 28,94 0,19 0,46 1132 28,45 28,54 0,13 10,14

1132 27,39 1132 30,30 1132 31,04 1132 29,08 1132 28,63

1138 29,51 29,47 0,06 1138 31,10 31,12 0,03 3,61 1138 31,59 31,67 0,11 2,35 1138 30,45 30,24 0,30 0,80 1138 31,67 32,03 0,51 3,84

1138 29,43 1138 31,15 1138 31,75 1138 30,03 1138 32,39

1139 29,30 29,28 0,02 1139 30,36 30,36 0,00 5,38 1139 30,87 30,92 0,06 3,49 1139 28,68 28,78 0,14 1,93 1139

1139 29,27 1139 30,36 1139 30,96 1139 28,89 1139

1154 27,46 27,39 0,09 1154 27,13 27,12 0,03 13,76 1154 34,22 34,26 0,06 0,09 1154 32,61 32,22 0,55 0,05 1154 31,18 31,43 0,35 1,38

1154 27,33 1154 27,10 1154 34,30 1154 31,83 1154 31,68

1156 28,83 28,89 0,09 1156 30,78 30,63 0,21 3,40 1156 30,74 30,87 0,19 2,74 1156 29,15 29,09 0,09 1,19 1156 35,55 35,48 0,10 0,24

1156 28,96 1156 30,48 1156 31,01 1156 29,03 1156 35,41

1421 29,97 30,09 0,17 1421 35,72 35,73 0,02 0,23 1421 30,96 30,91 0,07 6,13 1421 30,77 31,15 0,54 0,66 1421 37,43 37,71 0,41 0,11

1421 30,22 1421 35,75 1421 30,86 1421 31,53 1421 38,00

2330 31,25 31,42 0,24 2330 33,46 33,39 0,10 2,90 2330 32,37 32,37 0,01 5,58 2330 31,52 31,48 0,05 1,31 2330 37,17 36,96 0,29 0,49

2330 31,59 2330 33,32 2330 32,38 2330 31,44 2330 36,75

2331 29,22 29,17 0,07 2331 32,19 32,23 0,06 1,36 2331 29,89 29,83 0,09 6,85 2331 30,20 30,19 0,01 0,67 2331 31,25 31,30 0,07 5,17

2331 29,12 2331 32,27 2331 29,77 2331 30,18 2331 31,34

2332 27,68 27,73 0,08 2332 29,19 29,26 0,10 3,95 2332 29,94 29,97 0,04 2,30 2332 28,22 27,91 0,43 1,21 2332 33,84 33,83 0,01 0,33

2332 27,79 2332 29,33 2332 30,00 2332 27,61 2332 33,82

2333 27,96 27,97 0,01 2333 34,46 34,44 0,03 0,13 2333 28,99 29,00 0,02 5,29 2333 29,41 29,32 0,13 0,54 2333 38,24 38,24 0,00 0,02

2333 27,98 2333 34,43 2333 29,02 2333 29,23 2333 38,24 38,24

2334 29,85 29,90 0,07 2334 31,68 31,74 0,08 3,19 2334 31,93 31,80 0,17 2,90 2334 30,69 30,64 0,06 0,82 2334 32,41 32,92 0,72 2,79

2334 29,96 2334 31,79 2334 31,68 2334 30,60 2334 33,43

2335 28,26 28,12 0,20 2335 29,92 29,95 0,04 3,18 2335 30,51 30,37 0,21 2,27 2335 27,39 27,50 0,16 2,09 2335 32,81 32,54 0,39 1,06

2335 27,97 2335 29,98 2335 30,22 2335 27,61 2335 32,26

2336 27,76 27,74 0,03 2336 27,77 27,93 0,23 9,94 2336 29,34 29,29 0,07 3,68 2336 28,07 27,93 0,19 1,19 2336 28,89 29,14 0,35 8,56

2336 27,72 2336 28,09 2336 29,24 2336 27,80 2336 29,39

2337 28,89 28,78 0,17 2337 31,29 31,34 0,08 1,91 2337 30,64 30,70 0,09 2,84 2337 28,71 29,21 0,71 1,01 2337 33,61 33,76 0,21 0,72

2337 28,66 2337 31,40 2337 30,77 2337 29,71 2337 33,90

2338 27,73 27,75 0,03 2338 28,91 28,96 0,08 4,90 2338 29,51 29,52 0,01 3,17 2338 27,67 27,41 0,37 1,74 2338 33,34 33,72 0,54 0,36

2338 27,77 2338 29,02 2338 29,53 2338 27,15 2338 34,10

2339 27,75 27,77 0,03 2339 29,50 29,48 0,02 3,46 2339 29,52 29,71 0,27 2,80 2339 27,05 27,08 0,04 2,20 2339 32,49 32,37 0,17 0,93

2339 27,79 2339 29,47 2339 29,91 2339 27,11 2339 32,25

2340 27,67 27,64 0,03 2340 29,77 29,94 0,23 2,32 2340 29,40 29,33 0,10 3,35 2340 28,33 28,31 0,03 0,86 2340 33,55 33,16 0,55 0,49

2340 27,62 2340 30,10 2340 29,26 2340 28,29 2340 32,77

Pool 25,49 25,51 0,02 Pool 28,96 29,01 0,07 Pool 28,92 28,94 0,02 Pool 25,96 25,96 0,01 Pool 29,68 30,00 0,46

CCND2 DAPK1 TIMP2 ZNF676

não amplificou

não amplificou

TBP - Gene endógeno
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Anexo J. Manuscrito submetido para publicação. 
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