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Resumo 

 

Quedas E. Análise do proto-oncogene RET em pacientes com carcinoma 

medular de tireóide e megacólon congênito de uma família com mutação 

germinativa p.C620R [dissertação] São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2011. 76p. 

As Neoplasias endócrinas múltiplas (NEMs) são síndromes herdadas de 

modo dominante e causadas por mutações germinativas em genes 

específicos. Caracterizam-se pela presença de tumores em um conjunto de 

glândulas endócrinas, conjunto este típico de cada tipo-específico de NEM. 

Dentre os diferentes tipos de NEMs, há a neoplasia endócrina múltipla tipo 2 

(NEM2) que envolve os fenótipos, carcinoma medular de tireóide (CMT), 

hiperparatiroidismo primário (HPT), feocromocitoma (FEO) e megacólon 

congênito (doença de Hirschsprung, HSCR). Apesar da prevalência da 

NEM2 na população em geral ser baixa (~ 1:30.000), o número de casos 

afetados por família pode ser expressivo, uma vez que sua penetrância é 

praticamente completa (~100%). A doença de HSCR ou aganglionose 

intestinal congênita quando ocorre está geralmente associada à mutações 

RET nos códons 609, 618 e 620; apresenta ampla variação fenotípica, 

padrão de herança complexa e baixa penetrancia. Poucos casos de HSCR 

podem apresentar mutações em outros genes. Mutações no gene RET são 

responsáveis por aproximadamente metade (~50%) dos casos familiares de 

HSCR e alguns casos esporádicos (~10-20%), sugerindo fortemente que a 

HSCR seja doença poligenica. Tem-se também sugerido que polimorfismos 

genéticos no RET podem influenciar o fenotipo da NEM2/HSCR. No 

presente estudo, analisamos o gene RET no sentido de investigar se o 

desenvolvimento de megacólon em pacientes com a mutação germinativa 

RET p.C620R estaria associado à presença de ou a) a uma segunda 

mutação germinativa ou b) a um SNP, ou c) a um haplótipo informativo, que 

possivelmente poderia estar potencialmente interagindo genicamente com a 

mutação RET principal e eventualmente modulando o fenótipo HSCR. 

  

 Descritores: 1.Neoplasia endócrina múltipla tipo 2a  2.Feocromocitoma  

3.Carcinoma medular de tireóide  4.Doença de Hirschsprung  

5.Hiperparatireoidismo primário  6.RET 
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Summary 

 
 Quedas E. Analysis of the RET proto-oncogene in patients with medullary 

thyroid cancer and congenital mega-colon in a family with germline mutation 

p.C620R [dissertation] São Paulo: ―Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo‖; 2011. 76p. 

 

The multiple endocrine neoplasias (MENs) are inherited multi-tumoral 

conditions caused by germline mutations in specific genes. Specifically, the 

multiple endocrine neoplasia type 2 (NEM2) is a hereditary endocrine 

disorder transmitted dominantly and involving three main tumors, medullary 

thyroid carcinoma (CMT), primary hyperparathyroidism (HPT) and 

pheochromocytoma (PHEO). Despite the low prevalence of MEN2 in general 

population, the number of affected individuals per family can be significant as 

the penetrance of MEN2 is almost complete (~100%).  In addition to CMT, 

PHEO and HPT, other conditions as congenital megacólon (Hirschsprung 

disease, HSCR or congenital intestinal aganglionosis) may occur in MEN2 

(HSCR/MEN2). HSCR/MEN2 usually is due to RET mutations in codons 609, 

618 and 620. HSCR has a wide phenotypic variation; is a complex multigenic 

disease; and has a low penetrance. Mutations in the RET gene are 

responsible for approximately 50% of the familial HSCR cases and ~10% of 

the sporadic HSCR cases, supporting that HSCR is a polygenic disease and 

this is confirmed by a few HSCR cases associated with mutations in the 

EDNRB and EDN3 genes. In the present study, we focused in the analysis of 

the RET gene in order to investigate whether the development of congenital 

megacólon in patients with RET mutation p.C620R is associated with the 

presence of, a) a second RET germline mutation, b) a SNP, or with a 

haplotype that co-segregate with the disease. 

 

Descriptors:  1.Multiple Endocrine Neoplasia type 2 (MEN2)  2.CMT, PHEO, 

HPT, congenital megacólon, Hirschsprung  5.Aganglionosis  6.RET. 
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Introdução 

 

1.1  Considerações Gerais 

 

Vivemos em um século onde os avanços e descobertas médicas, 

científicas e tecnológicas estão evoluindo de forma muito rápida. 

Conseqüentemente, o conhecimento da biologia molecular e celular 

acompanhou esta evolução, colaborando de maneira preponderante para a 

abordagem diagnóstica e terapêutica das doenças endócrino-hereditárias. 

Como exemplo deste avanço, podemos citar o estudo das neoplasias 

endócrinas múltiplas (MENs). O rastreamento gênico das mutações 

responsáveis pelas MENs permitiu a identificação de pacientes portadores 

de mutação em idades bastante jovens, muitas vezes ainda sem a 

manifestação clínica da doença.  

O diagnóstico e a intervenção terapêutica precoces nestas famílias 

freqüentemente permitiram a redução da morbilidade e mortalidade dos 

pacientes, bem como uma melhor qualidade de vida. Basicamente, estas 

síndromes são caracterizadas pela presença de mutações nas células 

germinativas capazes de transformar células endócrinas em células 

neoplásicas, seja pela perda de função de genes de supressão tumoral ou 

pela presença de mutações ativadoras em proto-oncogenes.  

E é a ocorrência associada de tumores benignos e/ou malignos, 

envolvendo duas ou mais glândulas endócrinas que caracterizam as MENs 

(Marx, 2005). 
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1.2  Neoplasia Endócrina Múltipla Tipo 2 (MEN2) 

 

1.2.1  Definição 

 

Em 1968, Steiner e cols. sugeriram o termo Neoplasia Endócrina 

Múltipla tipo 2 (MEN2; OMIM #171400), para uma síndrome clínica 

caracterizada pela presença de CMT, Feo e HPT. Isto em contraposição à 

conhecida síndrome de Wermer ou neoplasia endócrina múltipla tipo 

1(MEN1), que acomete as glândulas paratireóide, pâncreas e hipófise.  

A MEN2 é uma endocrinopatia herdada por herança autossômica 

dominante. Apesar de sua prevalência na população ser baixa (~1:20.000), 

o número de indivíduos afetados em cada uma das famílias pode ser 

expressivo uma vez que sua penetrância é praticamente completa (~100%). 

Assim, diante de cada paciente com CMT, FEO ou HPT deve-se levantar a 

hipótese de se tratar eventualmente de um caso com NEM2.  

Estima-se que mais de 95% dos casos com NEM-2 possuam 

mutações germinativas no proto-oncogene RET (geneID = 5979, NCBI), 

havendo forte predominância de mutações nos éxons extracelulares, 10 e 11 

(7; 4). Note-se que a imensa maioria das mutações no RET são do tipo 

missense (de Groot et al, 2006). 

A MEN2 está subdividida em três subtipos básicos: neoplasia 

endócrina múltipla tipo 2A (MEN2A), tipo 2B (MEN2B) e CMT familiar 

(CMTF). Em aproximadamente 75% dos casos de MEN2 existe uma 

tríade característica de tumores designados por MEN2A ou Síndrome 
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de  Sipple: CMT (em aproximadamente 95%) que geralmente é 

usualmente a primeira manifestação; Feo (em aproximadamente 50%) e 

HPT  (~ 20 a 30%).  

Entretanto, existem variantes: MEN2A com megacólon congenito 

(doença de Hirschprung, HSCR) e MEN2A associada a amiloidose cutânea. 

A MEN2B é caracterizada por CMT de evolução agressiva, Feo, 

ganglioneuromas mucosos e ausencia de HPT.  

No CMTF, o tumor medular da tireóide é a única manifestação sendo 

que para seu diagnóstico há necessidade da presença de um número 

superior a 10 afetados na mesma família e também múltiplos portadores 

com mais de 50 anos de idade (de Groot et al, 2006). 

A MEN2 é causada por mutações germinativas no gene RET, as 

quais são  responsáveis por todas as variantes clínicas da MEN2. O gene 

RET está localizado no cromossomo 10 (10q11. 2) e codifica um receptor do 

tipo tirosinaquinase, também denominado RET.  

Há forte correlação genótipo-fenótipo na MEN2 e esta característica 

permite que a análise de mutação do RET seja usada como guia da conduta 

diagnóstica e terapêutica preventiva de casos com MEN2 e de seus 

parentes portadores de mutação e portanto sob-risco de apresentarem CMT. 

A maioria das mutações no gene RET estão localizadas nos éxons hot-spots 

extra-celulares: 10,11, 13, 14, 15 e 16.  

Segundo os Consensos internacionais sobre NEMs (Brandi et al, 2001; 

Kloos et al, 2009), a) há recomendação de se realizar a análise de mutação 

no proto-oncogene RET em todos os pacientes com CMT e também em 
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todos os pacientes com FEO, independentemente de serem casos esporádicos 

ou familiares; b) há recomendação para que seja realizada tireodectomia 

total preventiva em todos os portadores de mutação germinativa no RET, 

independentemente do quadro clínico apresentado (Brandi ML, 2001); c) a 

época recomendada para a cirurgia preventiva varia de acordo com códon 

mutado: antes dos 6 meses no MEN2B; ao redor dos 3 anos nas mutações 

no códon 634; antes dos 5 anos quando há mutações nos códons 620, 618, 

609, entre outros; e antes dos 10 anos quando há mutações no códon 804, 

entre outros. 

  Sendo assim, o diagnóstico molecular na MEN2 se tornou de 

fundamental importância para o manejo clínico  e terapeutico de pacientes 

com MEN2. Aproximadamente 25%-30% dos CMT ocorrem como parte 

integrante de uma MEN2, os restantes sendo casos de CMT esporádicos 

(Brandi et al, 2001de Groot et al, 2006). 

Os vários tipos de MENs estão no quadro abaixo, sendo que na 

presente dissertação nos concentraremos na MEN2.  

 



6 

 

Introdução 

Quadro 1: As Neoplasias Endócrinas Múltiplas são classificadas de acordo 

com as glândulas afetadas e com o gene envolvido 

NEM  Sigla  OMIM  Glândulas 
envolvidas  

Gene 
envolvido  

Neoplasia Endócrina 
Múltipla tipo 1  

NEM1A  131100  Paratireóides 

Hipófise anterior 

Pâncreas 
endócrino 

MEN1  

Neoplasia Endócrina 
Múltipla tipo 1 

NEM1B 131100 

 

  

Paratireóides 

Hipófise anterior 

CDKN1B  

Neoplasia Endócrina 
Múltipla tipo 2  

NEM2A(1)  171400  Tireóide  

Paratireóides  

Adrenais  

RET  

Neoplasia Endócrina 
Múltipla tipo 2  

NEM2A(2) 171400 Tireóide  

Paratireóides  

RET  

Neoplasia Endócrina 
Múltipla tipo 2  

NEM2A(3)  171400 Tireóide  

Adrenais  

RET  

Complexo de Carney  CNC  160980  Tireóide  

Hipófise anterior  

Adrenais  

Testículo  

PRKAR1A  

Von Hippel Lindau  VHL  193300  Adrenais  

Pâncreas 
endócrino  

VHL  

Neurofibromatose  NF  162200  Paratireóides  

Tireóide  

Adrenais  

NF1  
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1.2.2  Etiopatogenia  

 

A MEN2 é uma neuro-cristopatia. Assim, sua origem da NEM-2 está 

relacionada à proliferação tumoral das células derivadas da crista neural: as 

células C da tireóide, células cromafins da medula das supra-renais, células 

principais e oxifílicas das paratireóides, gânglios simpáticos, parassimpáticos 

e entéricos, além do trato urogenital (Marx, 2005). 

Assim, na NEM2 há aumento da produção e secreção de diversas 

substâncias hormonais e não-hormonais, de acordo com os tumores que se 

desenvolverem (Eng C, 1999). 

 

a)  A NEM2 nas fases genômica e pré-genômica  

Antes da identificação da causa genética da NEM2 (fase pré-

genômica, pré-1993), o diagnóstico do CMT era realizado com base em 

critérios eminentemente clínicos, tais como: presença de nódulo tireoidiano 

geralmente único; dosagens do seu marcador tumoral do CMT (calcitonina) 

e do CEA; exames de imagem; e imunocitoquímica para a calcitonina em 

material citológico e/ou patológico (Abelin et al, 1999). 

 Frequentemente, o reconhecimento clínico do CMT/MEN2, 

FEO/MEN2 e HPT/MEN2 era realizado tardiamente, fato este que era 

associado à menor sobrevida e pior qualidade de vida desses pacientes 

(Gagel RF, 1991).  

Após a identificação de mutações no proto-oncogene RET como 

sendo a causa genética da NEM2 (fase genômica, a partir de 1993), a MEN2 
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passou a ser potencialmente diagnosticada de forma mais precoce por meio 

da análise genética do proto-oncogene RET (Mulligan LM, 1993; Donnis-

Keller H, 1993). 

O impacto do diagnóstico molecular do RET na conduta clínica e 

cirúrgica da NEM-2 tem sido enorme, uma vez que o reconhecimento de 

portadores de mutação no gene RET abre a possibilidade de terapia 

cirúrgica precoce e eventualmente curativa (Toledo et al, Clinics). 

 Os Consensos internacionais sobre NEMs tanto do NIH como da ATA 

(Brandi ML, 2001, Kloos et al, 2009) recomendam a realização de 

tireoidectomia total preventiva em todos os portadores de mutação 

germinativa patogenica no RET, independentemente do quadro clínico 

apresentado. É fundamental também a realização do rastreamento genético 

de todos os familiares sob-risco, pois estes apresentam 50% de risco de 

terem herdado a mesma mutação e, conseqüentemente, apresentarem 

elevada predisposição à doença (Donnis-Keller H, 1993; Hoff AO, 2000; 

Wells SA Jr, 2000; Brandi ML, 2001). 

Além disto, em cerca de 5-7% de casos com CMT considerados 

inicialmente como casos esporádicos, documentou-se mutação germinativa 

no RET, assim como em cerca de 10%-30 % de todos os casos de 

FEO  aparentemente esporádicos (Brandi ML, 2001; Neumann et 2002, 

N. Engl. J. Med).  
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b) Classificação clínica da NEM2  

 

Quadro 2: Classificação das NEM2 de acordo com as combinações dos 

fenótipos envolvidos nessa síndrome 

Tipo/Subtipo  Características  

NEM 2A  CMT associado à FEO + HPT ou a ambos.  

NEM 2A(1)  CMT, FEO e HPT  

NEM 2A(2)  CMT e FEO, excluído o diagnóstico de HPT  

NEM 2A(3)  CMT e HPT, excluído o diagnóstico de FEO  

NEM 2B  CMT +/- FEO + anormalidades fenotípicas, geralmente sem HPT 
+ ganglioneuromatose  

CMT-F  CMT em pelo menos 4–10 membros da família, excluídos os 
diagnósticos de FEO e HPT no afetado ou em membros sob risco  

Outros  Famílias com menos de 4 membros com CMT; nenhuma 
evidência objetiva de FEO ou HPT ou famílias com diagnóstico 
histopatológico não confirmado.  

Eng, 1995 

 

1.2.3  Carcinoma medular de tireóide associado à NEM2 

(CMT/MEN2)   

 

Os carcinomas de tireóide representam cerca de 1% de todos os 

carcinomas humanos e o CMT corresponde a cerca de 10%-30% dos 

tumores malignos da tireóide. Ao redor de 70% dos CMTs são esporádicos 

enquanto que 30% apresentam a forma hereditária (Hoff AO, 2000; Gimm O, 

2001; de Groot et al, 2006). 

Apresenta prevalência aproximada de 1:30.000, havendo forte 

concentração de afetados intra-familiarmente. O CMT é evento monoclonal, 
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aleatório, multicêntrico e bilateral que tem origem nas células C da tireóide, 

produtoras de calcitonina. Dessa forma, a calcitonina é o principal marcador 

bioquímico tumoral dessa doença. A hiperplasia de células C corresponde à 

fase pré-maligna do CMT hereditário, enquanto a forma não-herdada de 

CMT freqüentemente, mas não obrigatoriamente, não apresenta hiperplasia 

(Hoff AO, 2000).  

As diferenças entre as formas herdadas e não-herdadas do CMT 

estão sumarizadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 3: Diferenças entre as formas herdada e esporádica de CMT  

CMT / NEM2 Esporádico  

Localização Multicêntrico Focal 

Hiperplasia de células C (fase pré - maligna) + - 

Idade ( anos ) < 30 50 

Diagnóstico laboratorial Mutação RET Calcitonina elevada 

Tumores Associados + - 

História familiar + - 

Cirurgia preventiva + - 

Tratamento Curativo Paliativo 

Resistência a radio, quimio, iodo terapias + + 

 

 

a)  Diagnóstico clínico  

O diagnóstico clínico de CMT é usualmente feito diante a nódulo 

tireoideano associado a níveis elevados de calcitonina sérica; citologia com 

imunocitoquímica positiva para calcitonina de material de biópsia que seja 
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compatível com CMT; achados de biópsia de congelação compatíveis com este 

tumor; ultra-sonografia de tiróide mostrando nódulo(s) com características 

neoplásicas. (Ezabella MCL, 1996; Santos MA, 2006; Toledo SPA, 2006). 

Entretanto, a hipercalcitoninemia per se não é diagnóstico de CMT, 

havendo a necessidade de se excluir outras doenças que também podem 

elevar a calcitonina (Hayashida CY, 1993; Borget I, 2007). 

 

b)  Tratamento  

O CMT é um tumor resistente à químio-, rádio-, e iodo terapias 

(Toledo SPA, 1992). Novas drogas bloqueadoras da ação tirosinaquinase da 

proteina RET têm sido testadas, entretanto os resultados de tais terapias 

ainda estão em fase de análise (You YN, 2006).  

Atualmente, a cirurgia da tireóide constitui a única abordagem 

terapêutica realmente eficiente no combate ao CMT. Para os pacientes que 

já tenham diagnóstico de CMT, o objetivo do tratamento é buscar remover o 

tumor em seus estágios iniciais, evitando a ocorrência de metástases. 

Recomenda-se que a cirurgia do CMT seja realizada por especialista com 

alto treinamento na área (Wells SA Jr, 2000; Tavares MR, 2005).  

Além disto, há recomendação dos Consensos internacionais sobre 

NEMs que a grande maioria dos casos portadores de mutação RET seja 

submetida à tireoidectomia total preventiva antes dos 4 - 5 anos de idade 

(Niccoli-Sire P, 1999; Kahraman T, 2002; Skinner MA, 2005; You YN, 2006; 

Kloos et al, 2009).  

A boa tolerância das crianças portadoras de mutações no gene RET  à 

cirurgia e ausência de resultados falso-positivos no diagnóstico molecular do 
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RET, foram pontos importantes para os Consensos deliberarem sobre essas 

recomendações. A tireoidectomia total preventiva tem-se mostrado bastante 

efetiva e atualmente é a melhor alternativa na prevenção e mesmo cura do 

CMT (Brandi ML, 2001), visto que o seguimento pós-cirúrgico por cinco (05) 

anos ou mais, tem revelado a ausência de doença em pacientes operados em 

baixas idades (em geral, <5 anos) (Brandi ML, 2001; Skinner MA, 2005).  

Desde modo, o diagnóstico molecular do RET tem papel fundamental 

na conduta clínica e no tratamento cirúrgico de pacientes com NEM-2. 

A implementação deste diagnóstico tem promovido um nítido aumento da 

sobrevida e melhora da qualidade de vida de pacientes com predisposição 

genética ao CMT/NEM2 diagnosticados e operados precocemente 

(Brandi ML, 2001; Figura 1).  

Na atual era da genômica, o clínico deve buscar ter acesso à análise 

de mutação RET, para guiá-lo na abordagem de casos com CMT/NEM-2 e 

de seus familiares sob-risco. 

 

 

Figura 1: O diagnóstico molecular do RET tem papel fundamental na 

conduta clínica e no tratamento cirúrgico de pacientes com NEM-2 
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Ao ser identificada uma mutação RET em familiares de casos com 

CMT, com idades abaixo de cinco (05) anos, recomenda-se a realização pré-

cirúrgica de dosagem de calcitonina, além de exames de tomografia 

computadorizada e ultra-som cervicais, para documentação do caso. Em 

familiares genicamente afetados e com mais de cinco (05) anos de idade, 

recomenda-se também a realização de tomografia computadorizada de 

mediastino. 

 

1.2.4  Feocromocitoma  

 

O FEO associado à NEM-2 (FEO/NEM-2) possui penetrância de 40 - 

50%, são benignos em cerca de 90% dos casos e representam cerca de 10 

% dos FEOs em geral.  

O FEO/NEM2 se localiza preferencialmente nas adrenais e são 

bilaterais em 50-60% dos casos. Portanto, há necessidade de investigação 

rotineira e sistemática de possível surgimento de FEO controlateral (60 % de 

risco desta ocorrência), uma vez que pode haver assincronia.  

O surgimento do FEO/NEM2 pode ocorrer sincronicamente (20-30%), 

posteriormente (40-50%) ou mesmo anteceder o CMT (30 % dos casos) 

(Brandi ML, 2001). O diagnóstico clínico do FEO/NEM2 segue os mesmos 

critérios utilizados em relação ao FEO esporádico. As principais diferenças 

entre o Feo esporádico e o FEO/NEM2 estão relacionadas abaixo. 
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Quadro 4: Diferenças entre FEO/NEM-2 e FEO esporádico  

                                                FEO / NEM2  FEO esporádico  

Mutação Gamética RET + - 

 

Localização 

Bilateral (Assincrônico ) 

Multicêntrico 

Unilateral, 

Solitário 

Fase Hiperplásica + - 

Idade ( anos ) < 30 50 

Tumores Associados + - 

História Familiar + - 

 

 

O FEO deve ser ativamente investigado em casos com mutações 

RET nos códons: 609, 611, 618, 620, 630, 634, 790, 804, 883, 918 e 922. O 

tratamento do FEO/NEM2, assim como dos FEO esporádicos, é 

essencialmente cirúrgico. Na NEM2, a cirurgia do FEO deve sempre 

preceder à ressecção do CMT, a fim de se evitar a ocorrência de crises 

adrenérgicas no peri- ou intra-cirúrgico do CMT. 

 

1.2.5  Hiperparatireoidismo  

 

O HPT primário associado à NEM-2 caracteriza-se por apresentar 

hiperplasia multiglandular em 70-80 % dos casos e adenoma no restante; 

evolução usualmente lenta e suave, tornando-se às vezes de difícil 

reconhecimento (de Groot et al, 2006).  
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1.2.6  Outros Fenótipos  

 

Além do CMT, FEO e HPT primário, podem ocorrer outros quadros 

clínicos na NEM2, como relatado a seguir. 

 

a)  Neuromas de mucosa  

Diante do achado de neuromas de mucosas labial, bucal, palpebral, 

ocular, nasal ou gastrintestinal em crianças de baixa idade, deve-se pensar 

na possibilidade de NEM2B e obrigatoriamente realizar a análise de mutação 

do gene RET (Figura 2).  

A evolução do CMT no MEN2B é altamente agressiva e precoce, com 

surgimento freqüentemente antes dos 12 meses de idade. 

 A NEM2B corresponde a 5 % dos casos de NEM2 e os pacientes 

podem também apresentar fenótipo marfanóide (75 %), ganglioneuromatose 

de intestino (~ 40 %) e FEO (50 %), enquanto o HPT é extremamente raro 

(Hoff AO, 2000).  

 

b)  Líquen cutâneo amiloidótico  

Raros pacientes com NEM2 e mutação no códon 634 podem 

apresentar líquen cutâneo amiloidótico em regiões interescapulares 

(Hoff AO, 2000). 

 

c)  Megacólon congênito  

Raramente, o megacólon congênito também pode estar associado à 

NEM2, usualmente em casos com mutações RET nos códons 609, 618 e 
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620 (Brandi ML, 2001). Este tema será detalhado mais adiante, uma vez que 

faz parte do foco do meu projeto. 

 

1.2.7. Aspectos moleculares do RET  

 

a)  Mutações no Gene RET  

O proto-oncogene RET (geneID: 5979, NCBI) foi mapeado na região 

cromossômica 10q11.2 e é composto por 60 Kilobases. O gene RET possui 

21 éxons que codificam um receptor transmembrana do tipo tirosina-

quinase, a proteina RET.  

Em 1993, foram identificadas as primeiras mutações germinativas no 

proto-oncogene RET em pacientes com NEM-2 (Donnis-Keller H, 1993). A 

grande maioria de mutações identificadas no RET é pontual, com alteração 

de um único nucleotídeo que causa a troca de um aminoácido. 

 Cerca de 95% dos casos com NEM2 possuem mutação RET, sendo 

aproximadamente 85% delas localizadas nos éxons 10 e 11. O restante das 

mutações é localizado nos éxons 13, 14, 15 e 16.  

Atualmente, sabe-se que aproximadamente 10-30% dos casos com 

FEO e 5% dos casos com CMT, considerados inicialmente como 

esporádicos, também apresentam mutação germinativa nos éxons hot-spots 

do gene RET, tratando-se assim de casos hereditários de CMT e FEO até 

então não diagnosticados.  

Casos esporádicos com CMT podem apresentar mutação somática 

(só no tecido tumoral) no gene RET; entretanto, apesar da identificação 
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dessa mutação gerar dados referentes à tumorigênese tireoideana, ela não é 

informativa para o diagnóstico gênico familiar.  

Nos casos com NEM2/CMT familial aparentemente sem mutação nos 

éxons hot- spots, é recomendado que a análise de mutação seja expandida 

para o gene RET inteiro, ou seja, os 21 éxons (Longuini VC, 2007) iniciando-

se pelo éxon 8 (Silva AMA, 2003). Outra característica interessante sobre a 

genética da NEM2, que será especificada mais adiante nesse capítulo, é sua 

forte correlação genótipo RET vs. manifestação clínica.  

 

b)  Função  

O receptor tirosinaquinase RET possui três domínios protéicos: 

extracelular, transmembrana e intracelular.  

Em situação fisiológica, o domínio extracelular é responsável pela 

interação com 2 grupos de ligantes ativadores: a) 4 proteínas da família do 

fator de crescimento e diferenciação neural, GNDF (nerturina, artemina, 

persepina e o próprio GNDF) e b) 4 co-receptores dos GNDFs, tipo GFRα1-4.  

Posteriormente, há formação de um heterotetrâmero que desencadeia 

uma série de fosforilações nos resíduos intracelulares do RET. 

Conseqüentemente, três principais vias metabólicas poderão ser ativadas: 

MAPK, fosfolipase C e JNK (Hoff AO, 2000). Isto leva à proliferação e à 

diferenciação celular controladas, principalmente de células neuronais.  

Em situações patológicas (causadas por mutações ativadoras RET), a 

estrutura dos receptores RET é alterada e os genes encontram-se 

constitutivamente ativados, independentemente da presença ou ausência 
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dos ligantes. Assim, existe um descontrole e super-ativação dessas vias, 

levando a um crescimento neoplásico (Marx SJ, 2005). 

Alternativamente, mutações inativadoras no RET podem ser do tipo 

tecido-dependente (tubo intestinal) e levar ao quadro do HSCR (Edery et al, 

1994; Moore et al, 2008). 

 

c)  Correlação genótipo-fenótipo 

 NEM-2A  

Corresponde a aproximadamente 75% do total de casos com NEM2. 

Nela, o CMT está presente em virtualmente 100% dos casos; o FEO em 

50%; e o HPT em cerca de 20-30 % dos pacientes.  

A média da idade ao diagnóstico do CMT/NEM2 na fase pré-

genômica era de 20-40 anos, tendo havido na fase pós-genômica forte 

tendência para diminuição da idade ao diagnóstico (Santos MA, 2006; 

Toledo SPA, 2006).  

A maioria dos pacientes com NEM2A apresenta mutações do tipo 

missense nos éxons 10 e 11 (códons 609, 611, 618, 620, 630, 634). Em 

algumas populações, o códon 634 corresponde a até 85% das mutações 

encontradas, das quais 52% correspondem à mutação Cys634Arg e 26% à 

mutação Cys634Tyr.  

Em famílias com elevada incidência de HPT e ausência de Feo, foi 

descrita duplicação de 12 pb entre os códons 634 e 635 que segrega em 

associação com a mutação Cys634Arg.  
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Mutações germinativas no códon 804 são raramente associadas à 

NEM2A e ocorrem freqüentemente no CMTF. Em pacientes com esta 

mutação, o CMT freqüentemente (mas não sempre) tem surgimento tardio, 

curso mais lento e menos agressivo, provavelmente devido à transformação 

neoplásica incompleta induzida por esta mutação. 

Apesar disto, estes pacientes com mutação RET 804 devem ser 

seguidos e operados antes dos 10 anos de idade (Feldman GL, 2000; Brandi 

ML, 2001; Brandi et al, 2001; Kloos et al, 2009). 

 

 CMT-F  

O CMT familiar (CMTF) compreende 20% dos casos com NEM-2, 

caracteriza-se pela presença de CMT e ausência de quaisquer achados 

clínicos e laboratoriais de FEO e HPT no caso-índice, assim como em 

seus familiares afetados. Dentre os casos de CMTF, 85% apresentam 

mutações no proto-oncogene RET, sendo usualmente relacionadas aos 

éxons 10 e 11. 

A mutação Cys618Ser ocorre em 33% dos casos com CMT-F, 

seguida da mutação Cys634Tyr (30%). Raramente encontra-se associação 

da mutação Cys634Arg com fenótipo CMT-F (Brandi ML, 2001). 

Mutações nos códons 609, 611 e 620, assim como nos códons 768 e 

804 estão usualmente associadas ao CMT-F, apesar de eventualmente 

ocorrerem na NEM-2A.  
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Mutações menos freqüentes como as nos códons 630, 790, 791, 891 

e a duplicação de 12 pares de bases entre os códons 634 e 635 foram 

descritos em famílias com CMT-F, relacionadas a curso menos agressivo do 

tumor (Hoff AO, 2000). 

 

 NEM2B  

A NEM2B representa cerca de 5% dos casos com NEM-2. Nesta 

síndrome o CMT apresenta evolução neoplásica muito precoce (<1 ano de 

idade), altamente agressiva e que causa metástases regionais em idades 

muito baixas.  

Concomitantemente, incidem FEO, habitus marfanóide e neuromas de 

mucosa (labiais, linguais, palpebrais, e gastro-intestinal;), sendo que a 

associação com HPT é muito rara. Dada a enorme precocidade e gravidade 

deste quadro, o Consenso indica tireoidectomia total antes dos 6 meses de 

idade nos portadores da NEM2B. 

 A mutação Met918Thr é encontrada na grande maioria destes casos, 

sendo que 50 % dos casos resultam de mutações de novo, no alelo paterno. 

Outras duas mutações, no códon 883 e 922 também foram encontradas em 

pacientes com NEM2B (de Groot et al, 2006). 
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Figura 2: Correlação genótipo-fenótipo na NEM-2 

 

A análise comparativa da agressividade neoplásica e capacidade de 

transformação neoplásica de mutações relacionadas às diferentes formas de 

CMT, revelou que o CMT associado à NEM2B é o mais agressivo dos 

CMTs, seguido pelo CMT associado à NEM2A, pelo CMT associado à CMT-

F e, finalmente o CMT esporádico (Brandi ML, 2001).  

Pelo consenso MENs do NIH (Brandi et al, 2001) há 3 categorias de 

classificação de risco/gravidade da doença, levando-se em conta 

exclusivamente as mutações RET. A lista das mutações de cada grupo de 

risco encontra-se na tabela 5. 
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Os casos de altíssimo risco (grau I) devem ser submetidos à 

tireoidectomia total abaixo dos 6 meses de idade. Os casos de muito alto 

risco (grau II) devem ser operados antes dos 5 anos de idade.  

Os pacientes de alto risco (grau III) devem ser submetidos à 

ressecção tireoideano completa abaixo dos 10 anos de idade (Brandi ML, 

2001). Já o consenso sobre CMT da ATA, considera que há 4 categorias de 

risco, tendo-se introduzido as mutações no códon 634 como  de grau II de 

risco para CMT, havendo a recomendação para que os portadores destas 

mutações sejam operados ao redor dos 3 anos (Kloos et al, 2009). 

 

Quadro 5: Classificação/categorias de risco de CMT de acordo com a 

mutação RET.  

Mutação Grau de risco Indicação para TT 

768 

804 

891 

Alto 5 – 10 anos de idade 

609 

611 

618 

620 

 634* 

Muito alto < 5 anos de idade 

883 

918 

922 

Altíssimo < 6 meses de idade 

 

Brandi et al, 2001; * segundo o consenso da ATA, estes casos devem 

ser operados ao redor dos 3 anos (Kloos et al, 2009). 
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1.2.8  Variabilidade clínica  

 

Como consta acima, mutações no proto-oncogene RET podem estar 

associadas a, no mínimo, 4 diferentes fenótipos distintos: a) MEN2A (CMT, 

HPT, FEO) , b) megacólon congênito, c) MEN2B (CMT, ganglioneuromas, 

FEO, habitus marfanóide) e d) CMT-F.  

A correlação genótipo-fenótipo é bastante forte na NEM2, entretanto 

muitas dúvidas permanecem relativas à penetrância e a varibilidade 

fenotípica nestas várias sub-formas da MEN2.  

Assim, ainda é impossível se predizer com precisão quais casos 

individuais, com uma dada mutação RET , poderão apresentar HPT ou FEO 

e, se for o caso, em que idade apresentariam estes tumores.  

Outro exemplo se refere ao raro desenvolvimento de megacólon 

(agângliose do aparelho intestinal) em alguns portadores de mutação no 

éxon 10 do gene RET, principalmente no códon 620, mas também nos 

códons 609 e 618.  

 

1.2.9  Polimorfismos / Dupla Mutações  

 

 CMT/MEN2 

Os estudos sobre SNPs estão sendo atualmente realizados 

ativamente em relação a diferentes patologias humanas hereditárias ou 

esporádicas, no intuito de se investigar a potência informativa clínica destes 

dados.  
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Neste contexto, se postula que o estudo dos polimorfismos possa 

eventualmente trazer novos conhecimentos que poderiam auxiliar no melhor 

entendimento das variabilidades clinicas encontradas em pacientes com 

mutação RET.  

Recentemente, foi descrita uma associação entre a variante germinativa 

p.F791Y e o SNP p.L769L em pacientes com CMT-F (S. M. Baumgartner-

Parzer,).  

Vários outros autores têm abordado o potencial papel de fatores 

genéticos moduladores que poderiam estar presentes em alguns casos de 

CMT/NEM2, e que tentativamente explicariam a variação do fenótipo nestes 

pacientes.  

Assim, em alguns casos com CMT/NEM2, têm-se descrito a 

associação de um SNP raro no gene RET e de uma mutação RET clássica. 

Pacientes com estes compostos mutação/SNP podem apresentar fenótipos 

eventualmente inesperados, tais como o encontro de FEO/NEM2 produtor 

de ACTH ectópico, levando à doença de Cushing (Mendonça BB, 1988). 

Vários outros pacientes com CMT/NEM2 com dupla mutação no RET 

foram relatados apresentando quadros clínicos inesperados, tais como CMT 

produtor de calcitonina ou apresentando CMT de evolução relativamente 

tardia (Bartsch DK, 2000; Tessitore A, 1999).  

Em nosso laboratório relatou-se uma família com NEM2A associada à 

mutação RET clássica p.C634R na qual ocorria, em trans, uma segunda 

variante genética (SNP) também no éxon 11 do gene RET, pV648I. É muito 

provável que essa combinação mutação/SNP tenha levado a uma 
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modulação fenotípica da MEN2A, pois o paciente desenvolveu um quadro 

bastante raro de um FEO produtor de ACTH, levando à síndrome de 

Cushing (Nunes AB, 2002).  

Recentemente, descrevemos pacientes com NEM2A apresentando 

alta penetrância de feocromocitoma e que possuíam, além da mutação 

clássica p.C634Y, a variante p.F791F em cys (Toledo RA, 2010).  

Outros casos têm sido relatados em que um portador comprovado de 

mutações nos códons intracelulares do RET (691, 790, 791, 904), expressa 

muito tardiamente o CMT, enquanto que parentes de gerações 

subseqüentes estariam apresentando CMT de evolução e agressividade 

mais exacerbada (Brandi ML, 2001).  

 

 HSCR/CMT/MEN2 

Além disto, no nosso laboratório, identificamos uma grande família 

MEN2 com mutação no códon 620 (p.C620R), sendo que somente poucos 

casos (5 pacientes) apresentavam associação entre CMT e megacólon 

congênito, enquanto que o restante dos familiares portadores da mutação 

(cerca de 23 casos) desenvolveram somente o CMT (Nunes AB, 2002). 

Tem-se recentemente aventado a hipótese de que polimorfismos 

no  gene RET poderiam estar interagindo com a mutação RET 

principal, e  atuando como fatores moduladores do fenótipo HSCR/MEN2 

(Fitze G, 1999; Robledo M, 2003; Menacho IP, 2006; Mendonça BB, 1988; 

Bugalho MJ, 1994).  
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Entretanto, ainda há controvérsias a este respeito (Skinner MA, 2005), 

havendo também dúvidas quanto à aplicabilidade clínica de achados 

poliformórficos no RET, que potencialmente poderiam estar influenciando o 

fenótipo de pacientes portadores dos mesmos. 

 

 

1.3  Hirschsprung ou Megacólon congênito 

 

1.3.1  Introdução 

 

A Doença de Hirschsprung (HSCR), ou aganglionose intestinal, é uma 

doença congênita que apresenta incidência de 1:5000 nascidos vivos, 

caracterizada pela ausência das células ganglionares nos plexos 

intermuscular (Auerbach) e submucosos, profundo (Henle) e superficial 

(Meissner). 

Esta lesão é conseqüente a uma falha na migração crânio-caudal das 

células neuroblásticas vagais da crista neural no intestino distal, durante a 

embriogenese. O HSCR pode ocorrer sob forma esporádica (70% dos 

casos) ou familiar (~30%).  

Anomalias cromossômicas podem eventualmente ocorrer em até 12% 

dos casos, sendo a trissomia do Cr. 21 a mais freqüente. Anomalias 

congênitas associadas ao Hirschsprung podem ocorrer em até 18% dos 

casos. Na maioria dos casos o diagnóstico da doença HCSR é clínico, feito 

no recém-nascido com falha na passagem do mecônio nas primeiras 48 
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horas de vida, distensão abdominal que é aliviada por estimulação retal ou 

enemas, vômitos e enterocolite neonatal.    

Análise do DNA por meio de estudos de ligação em famílias com 

múltiplos indivíduos com HSCR revelaram que múltiplas mutações, em 

diferentes genes, podem ser a causa dessa enfermidade sindrômica (Edery 

et al, 1994; Moore et al, 2008).  

A mutação mais comumente encontrada (25%-50%) em HSCR ocorre 

no locus do gene RET, 10q11.2, que traduz a proteína transmembrana 

tirosinaquinase, RET. Por essas características, HSCR tornou-se um modelo 

de doença de herança complexa, que ainda deve ser melhor elucidado. 

 

1.3.2  Definição 

A primeira descrição clínica de megacólon congênito foi apresentada 

à Sociedade de Pediatria de Berlim em 1886 por Harald Hirschsprung. 

(Hirschsprung H., 1888).  

A Doença de Hirschsprung (HSCR), ou aganglionose intestinal, é uma 

doença congênita relativamente comum, caracterizada pela ausência das 

células ganglionares nos plexos intermuscular (Auerbach) e submucosos, 

profundo (Henle) e superficial (Meissner), conseqüente a uma falha na 

migração da crista neural no intestino distal. 

Na maioria dos casos o diagnóstico da doença HCSR é clínico, feito 

no recém nascido que apresenta manifestações relativas à obstrução 

intestinal causada pelo aperistaltismo.  
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1.3.3  Epidemiologia  

 

A incidência da doença de Hirschsprung é de 1:5000 nascidos vivos, 

sem predileção racial. Entre grupos étnicos, contudo, há significativa 

variação, com taxas de 1,5, 2,1 e 2,8 por 10.000 nascidos vivos nos 

caucasianos, afro-americanos e asiáticos, respectivamente (Torfs CP, 1998).  

A doença de Hirschsprung de segmento-curto (lesões ganglionares 

ocorrendo até o sigmóide) é muito mais freqüente que a de segmento-longo 

(lesões ganglionares ultrapassando cranialmente o sigmóide).  

A primeira forma anatômica ocorre em 80% dos casos com HSCR, 

enquanto a segunda forma, em 20%. Há predominância pelo sexo masculino 

numa proporção de 4:1, porém esse índice difere nas duas formas de 

apresentação: na doença de segmento-curto a relação masculino: feminino 

é  de cerca de 5:1 e na de segmento-longo é de aproximadamente 1:1. 

(Torfs CP, 1998). 

As anomalias congênitas associadas ao Hirschsprung mais freqüentes 

são: gastrointestinais, fenda palatina, polidactilia, defeitos septais cardíacos 

e anomalias craniofaciais as mais freqüentes. A ocorrência de anomalias 

associadas é maior em casos de HSCR familiares, em comparação a casos 

isolados (39% vs. 21%, respectivamente).  

A doença de HSCR pode ocorrer de modo esporádico (75%) ou 

familiar (25%) (Ederly et al, 1994). Mulligan et al (1994) descreveu pela 

primeira vez mutações no exon 10 do gene RET associadas a HSCR, em 

casos com CMT.  
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Edery et at (1994) estudando 11 HSCR casos com segmento-curto e 

8 com segmento-longo acharam mutações no gene RET tanto em casos 

HSCR com segmento-longo, como nos com segmento-curto;  estes autores 

concluem que as duas formas anatomicas são expressões de diferenças 

causadas por sutis variações de expressão das mutações RET no exon 10.  

Entretanto, Decker et al, 1998 verifcaram que nos seus casos 

HSCR/MEN2 a grande maioria dos pacientes apresentava a forma 

segmento-longo (Decker et al, 1998).  

 

1.3.4  Apresentação Clínica 

 

Geralmente a doença de Hirschsprung é diagnosticada em neonatos 

que se apresentam com obstrução intestinal baixa, com ou sem sepse, 

associada aos seguintes sinais: falha na passagem do mecônio nas 

primeiras 48 horas de vida, distensão abdominal que é aliviada por 

estimulação retal ou enemas, vômitos e, em alguns casos, enterocolite 

neonatal. Diarréia é sintoma raro (Maksoud, 1998; Rowe MI, 1995).  

A HSCR se caracteriza por penetrância baixa (~20%) e expressão 

clínica bastante variável, caracterizada por diferentes graus da ausência de 

ganglios no tubo intestinal (Fitze et al, 2003).  

A extensão de parede intestinal agangliônica tem relação direta 

com  a  precocidade da sintomatologia dos pacientes. Logo, quanto mais 

curto o  segmento agangliônico de cólon mais tardios serão os sintomas 

(Maksoud, 1998).  
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Como comentado, a HSCR pode se apresentar sob forma de 

segmento-curto (80% dos casos), quando o segmento aganglionico não 

ultrapassa o limite superior do sigmóide.  

Ou como segmento-longo, quando a ausencia de ganglios se extende 

proximalmente pelo intestino, ultrapassando o sigmóide. Ambas formas 

anatômicas podem ocorrer na MEN2/HSCR (Edery et al, 1994 Fitze et al, 

2003). A ação da proteina tirosinaquinase RET sobre o fenótipo HSCR se dá 

de maneira dose-dependente, levando a diferentes níveis de agangliose  

(Fitze et al, 2003). 

 

1.3.5   Diagnóstico 

 

 Na maioria dos casos o diagnóstico da doença HCSR é feito no 

recém nascido com obstrução intestinal que apresenta as seguintes 

características: falha na passagem do mecônio nas primeiras 48 horas de 

vida; distensão abdominal que pode ser aliviada por estimulação retal ou 

enemas; vômitos; e enterocolite neonatal (Amiel J, 2001).  

Alguns pacientes são diagnosticados no fim da infância ou na 

adolescência com constipação severa, distensão abdominal crônica, 

vômitos, e falha no crescimento. Raramente, pode ocorrer perfuração 

intestinal.  

Os exames realizados para o diagnóstico podem ser: RX abdominal, 

manometria ano-retal e exames de imunohistoquimica. Entretanto o exame 

considerado como padrão-ouro para diagnóstico é a biópsia retal. 
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1.3.6  Mutações, SNPs e HSCR – 

 

Mutações relativamente raras já foram relatadas em vários genes, 

levando à HSCR. Assim, já foram descritas mutações nos genes do receptor da 

endotelina B (EDNRB) e endotelina 3 (EDN3), além de mutações no gene RET.  

Dentre estas mutações, as no gene RET são altamente prevalentes, 

ocorrendo em até 50% casos familiares de HSCR, e 20% dos casos 

esporádicos de HSCR (Attie et al, 1995) 

     Vários autores têm sugerido que SNPs ou haplótipos podem estar 

influenciando a expressão da doença de HSCR (Borrego, 2003; Fitze et al, 

2003; Moore 2008).  

Assim, um SNP no RET foi descrito na Espanha: trata-se de um locus 

fundador de baixa penetrância, localizado aproximadamente 20-30 bp acima 

do SNP A45A (Borrego, 2003). Fitze et al (2003) estudaram 7 SNPs intrônicos 

no gene RET (IVS2+9G>A, IVS4+48A>G, IVS12+47C>T, IVS14-24G>A, 

IVS19+47T>C, IVS20+96C>T, 3'UTR+124A>G) em 76 casos de HSCR e 

concluíram que alguns destes SNPs estavam ligados à presença de HSCR.  

Estes autores sugeriram que haplótipos específicos do gene RET 

podem estar ou gerando ou modificando o fenótipo HSCR. Moore et al 

(2008) afirmaram que a maioria dos casos com HSCR devem ser causados 

por variadas possíveis alterações no gene RET, tais como: perda de função, 

mutações específicas, haplo-insuficiência, SNPs ou haplótipos específicos 

localizados na região próxima do RET.  



 

 

2  Objetivo 
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Analisar de forma aprofundada o gene RET para investigar se, em 

nossos casos com mutação germinativa no gene RET p.C620R, o 

desenvolvimento do megacólon estaria eventualmente associado à presença 

de algumas das alternativas: a) uma segunda mutação germinativa; b) um 

SNP; ou c) a um haplótipo possivelmente funcional ocorrendo neste gene. 

 

 



 

 

3  Casuística 
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Os pacientes com MEN2/CMTF eram pertencentes a uma extensa 

família com CMTF associada à mutação germinativa RET c.1858T>C 

(p.C620R).  

Dentre estes, 6 familiares apresentaram megacólon congênito. Há 

relatos que dois outros parentes que faleceram em baixa idade (<1 ano) 

também apresentavam HSCR (vide genealogia abaixo).  

Os 6 casos com HSCR foram operados ou no Nordeste ou no HC-

FMUSP e apresentavam a forma segmento-longo da HSCR. Seis (06) 

pacientes desta família com MEN2 e ausência de HSCR foram genicamente 

analisados quanto a possíveis SNP/haplótipos e os seus dados foram 

comparados com os seus parentes com CMT/HSCR.  

Dados clínicos adicionais desta família já foram parcialmente 

publicados (Frank-Raue et al, 2010). 
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   pacientes com megacólon falecidos sem material para estudo. 

  pacientes com mutação RET p.C620R  sem megacólon. 

 pacientes com mutação RET p.C620R e megacólon. 

 

~ aproximadamente 35 membros da família afetados com mutação RET 

p.C620R. 

             

 

Figura 3: A seta indica a mutação germinativa encontrada na família 

estudada: uma troca do nucleotídeo T por um C (c.1858T>C, éxon 10), 

levando a uma troca do aminoácido cisteína por uma arginina 

 

 

 

 



 

 

4  Métodos 
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Esta pesquisa foi desenvolvida no Ambulatório de Neoplasia 

Endócrina Múltipla tipo 1 e 2 (Unidades Ambulatoriais 8000, 8001 e 8002) da 

Disciplina de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e no Laboratório de 

Endocrinologia Genética-LIM 25, HC-FMUSP. 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Instituição, a 

Cappesq. Os pacientes ou seus responsáveis assinaram o Termo de 

Consentimento, após esclarecimento verbal e escrito da pesquisa, 

concordando com a coleta de material biológico para extração de DNA. 

 

 

4.1  Extração de DNA a partir de sangue periférico 

 

As amostras de DNA de leucócitos de sangue periférico que 

utilizamos no começo deste trabalho, já se encontravam extraídas e 

diagnosticadas inicialmente para NEM2. 

Para a extração de DNA genômico de células de sangue periférico de 

trabalhos de campo realizados durante o presente projeto foi usado o  

protocolo de extração através do "método Salting Out , mais conhecido 

como ―método do sal" (Ceccherini I, 1994). 
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4.2  Amplificação Gênica por PCR 

 

Oligonucleotídeos iniciadores, primers, foram desenhados com uso do 

programa Primer3 (frodo.wi.mit.edu), para análise por PCR e 

seqüenciamento das seguintes regiões e respectivos polimorfismos: íntron 1 

(rs2505533, rs2505532, rs72781232, rs2505531, rs2565206); éxon 2 

(rs1800858); íntron 5 (rs1864404); íntron 6 (rs66817951, rs2565205, 

rs9282835); íntron 7 (rs1864403, rs2251674); éxon 7 (rs1800860); íntron 8 

(rs3026750, rs34827976); éxon 11 (rs1799939); éxon 13 (rs1800861); 

éxon 14 (rs1800862) e éxon 15 (rs1800863).  

Além das regiões polimórficas listadas acima, foram desenhados 

primers para toda a região codificadora do gene RET.  

As reações de PCR foram otimizadas nas seguintes condições: 

200 ng de DNA genômico, 1,25 U de Taq DNA polimerase, Buffer 1X (200 mmol 

Tris-Hcl com pH 8,4 e 500 mmol/l de Kcl) e Mgcl2 1,5 mM (Invitrogen, 

Brasil); 5% de sulfóxido dimetil (C2H6SO) - DMSO (Sigma, USA), 10 mM de 

cada dNTP (Invitrogen, Brasil) e 0,2 μM de cada um dos oligonucleotídeos 

iniciadores (senso ou antisenso).  

A princípio o protocolo já padronizado para estas reações tem uma 

desnaturação realizada em ciclo único à 94ºC, por 10 minutos (éxons 10,11, 

15 e 16) ou 3 minutos (éxons 13, 14).  

Em seguida, 38 ciclos com desnaturação, anelamento e extensão são 

realizados seguindo as seguintes temperaturas: desnaturação à 94ºC por 30 

segundos, anelamento à 60ºC ou à 62ºC por 30 segundos e extensão à 
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72ºC durante 1 minuto. Ao término das ciclagens, todas as reações foram 

submetidas a ciclo único com extensão final à 72ºC por 10 minutos.  

Os produtos de PCR foram corridos por eletroforese em gel de 

agarose de 1.5% e comparados com um marcador de peso molecular de 

100pb ladder, para se verificar o tamanho da banda.  

 

 

4.3  Purificação do produto de PCR 

Os produtos de PCR foram purificados com o uso da enzima ExoSap 

(Amersham). Para cada 5 μl do produto de PCR para 2 μl de ExoSap 

(Amersham), deixados por 1 hora a 37 ºC (em termociclador) e em seguida a 

80 ºC por mais 15 minutos (em termociclador) para denaturação das enzimas. 

 

 

4.4  Reação de Seqüenciamento 

 

Os produtos amplificados via PCR e purificados foram utilizados para 

o seqüenciamento gênico automático utilizando o kit contendo nucleotídeos 

Fluorescentes (kit Big Dye Terminator v.3.1, Applied Biosystems, CA, USA), 

Tampão de seqüenciamento 5X e um primer. 

As reações foram feitas com um volume final de 10ul, contendo 1-3ul 

de produto de PCR purificado, 1ul de Big Dye, 1ul do primer forward ou 

reverse (5 pmol/ul), 2ul de Tampão de seqüenciamento 5X, completando 

assim o volume final para 10ul com água Milliq. 
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As condições de Termociclagem para a reação de seqüenciamento 

foram: 

1ª fase (desnaturação) - 94°C por 3 minutos  

2ª fase (desnaturação) - 94°C por 30 seg  

3ª fase (anelamento) - 50°C por 4 minutos  

4ª fase - repetir 29 ciclos, partindo da 2ª até a 3ª fase.  

5ª fase - 10ºC ou 15°C (infinito). 

 

 

4.5  Protocolo de Precipitação das amostras para 

Seqüenciamento 

 

Para cada amostra contendo 10ul de reação de seqüenciamento 

acrescentamos 25 µl Etanol a 100% (não gelado),01 µl de Acetato de Sódio 

3M e 01 µl de EDTA 125mM. 

Homogeneizamos a solução no vórtex e após um rápido spin na 

centrífuga, incubamos por 15 minutos em temperatura ambiente, protegido 

da luz. Centrifugamos por 45 minutos a 2.169 g à 4ºC e em seguida 

descartamos o sobrenadante.  

Acrescentamos a seguir 35 µl de etanol a 70% (não gelado) e 

centrifugamos novamente à 2169g por mais 15 minutos à 4ºC. Após a 

centrifugação, descartamos o sobrenadante secamos as amostras em banho 

seco. 
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4.6  Seqüenciamento automático 

 

As amostras foram seqüenciadas no aparelho Seqüenciador ABI 

Prism 3130XL (16 capilares), Applied Biosystems, CA, USA. Foram 

analisados o senso e o anti-senso; todos os seqüenciamentos foram 

realizados em duplicata. 

 

 

4.7  Análise do seqüenciamento 

 

As análises dos eletroferogramas obtidos foram feitas manualmente 

através do auxílio de softwares de edição de seqüência. 

 

 

4.8  Haplotipagem 

 

Os haplótipos foram reconstruídos com uso dos programas EHPlus 

and Hapi (http://linkage.rockefeller.edu). 

 

 

4.9  Estatística 

 

As análises estatísticas realizadas por teste exato de Fisher.  



 

 

5  Resultados 
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5.1  Análise da região codificadora do gene RET em pacientes 

com CMT e megacólon 

 

Para avaliarmos a presença de uma possível segunda mutação 

germinativa no gene RET, foram amplificadas e seqüenciadas todas 

suas  regiões codificadoras (21 éxons) de um pool de DNA de dois 

familiares com a mutação ativadora p.C620R, que desenvolveram 

megacólon congênito.  

Além da mutação ativadora p.C620R, no éxon 10, nenhuma outra 

variante patogência foi identificada nos éxons codificadores, assim como em 

suas regiões flanqueadoras desses pacientes. Entretanto, vários 

polimorfismos encontravam-se em heterozigose.  

 

 
 

 

Figura 4: Além da mutação ativadora p.C620R no éxon 10, nenhuma outra 

variante patogência foi identificada nos éxons 1-20 do gene RET em 

pacientes com a mutação ativadora p.C620R, que desenvolveram 

megacólon congênito 
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5.2  Identificação de polimorfismos no gene RET em 

heterozigose em pacientes com CMT e megacólon 

 

Durante o seqüenciamento completo do gene RET do pool de 

pacientes com megacólon, foram encontradas diversas variantes 

polimórficas em heterozigose. Além dessas variantes identificadas por 

seqüenciamento, outras variantes foram localizadas no banco de dados de 

polimorfismos do NCBI.  

Inicialmente, esses polimorfismos foram seqüenciados em amostras 

individuais de cinco familiares com a mutação germinativa p.C620R. 

Dois  deles haviam desenvolvido megacólon, enquanto que os demais 

não  apresentaram lesões intestinais. Esses cinco familiares formam 

dois  ramos da família, compostos um por dois irmãos e o outro por três 

irmãos. 
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Quadro 6: Variantes do gene RET identificadas em heterozigose em 

pacientes com mutação p.C620R, com e sem megacólon 

Polimorfismo Localização DNA Proteína 

rs2505533  

 

Intron 1 

c.74 – 1454 T > C / 

Novo SNP-1 c.74 – 1379 T > A / 

rs2505532 c.74 – 1362 C > T / 

rs72781232 c.74 – 1329 G > A / 

rs2505531 c.74 – 1290 T > C / 

rs2565206 c.74 – 126 G > T / 

rs1800858 Exon 2 c.135 G > A p. A45A 

rs1864404 Intron 5 c.1064 – 89 A > T / 

Novo SNP-2 Intron 7 c.1522 + 58 C > A / 

rs1800860 Exon 7 c.1296 A > G p. A432A 

rs3026750  
Intron 8 

c.1648+84 G > A / 

rs34827976 c.1648+88 delC / 

rs1799939 Exon 11 c.2071 G > A p. G691S 

rs1800861 Exon 13 c.2307 T > A p. L769L 

rs1800862 Exon 14 c.2508 C > T p. S836S 

rs1800863 Exon 15 c.2712 C > G p. S904S 

Sequência referência NM_020630.4 
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Figura 5: Polimorfismo c.74-1454T>C (rs2505533) no íntron 1 do gene RET 

 

 

 

Figura 6: Polimorfismo c.74-1379T>A no íntron 1 do gene RET. Trata-se de 

uma variante previamente não identificada e que será depositada no banco 

de dados do NCBI 
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Figura 7: Polimorfismo c.74-1362C>T (rs2505532) no íntron 1 do gene RET 

 

 

 

Figura 8: Polimorfismo c.74-1329G>A (rs72781232) no íntron 1 do gene RET 
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Figura 9: Polimorfismo c.74-1290T>C (rs2505531) no íntron 1 do gene RET 

 

 

 

Figura 10: Polimorfismo c.74-126G>T (rs2565206) no íntron 1 do gene RET 
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Figura 11: Polimorfismo c.1522+58C>A no íntron 7 do gene RET. Trata-se 

de uma variante previamente não identificada e que será depositada no 

banco de dados do NCBI 

 

 

5.3  Identificação de haplótipos no gene RET em pacientes 

com CMT e megacólon 

 

A identificação de diversos SNPs no gene RET proporcionou a 

caracterização de alelos que estavam segregando de forma conjunta, 

haplótipos. Haplótipos incluindo os seguintes polimorfismos foram 

investigados: rs2505533, novo SNP intron 1, rs2505532, rs72781232, 

rs2505531, rs2565206, rs1800858, rs1864404, rs1800860, rs3026750, 

rs34827976, rs1799939, rs1800861 e rs1800863.  

Um primeiro haplótipo identificado foi o associado à mutação 

p.C620R. Assim, todos os cinco indivíduos (com e sem megacólon) 

deveriam compartilhar esse haplótipo. Usando a ordem dos polimorfismos 
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acima como referência, os pacientes compartilhavam o seguinte haplótipo: 

CTCGTGGTGAdel. 

 

 

Figura 12: Haplótipo associado à mutação p.C620R 

 

 

Excluindo-se de cada polimorfismo estudado o alelo que compõe o 

haplótipo associado à mutação RET p.C620R, foi observado um outro 

haplótipo formado em cada paciente. Entre os três irmãos do ramo chamado 

HSCR-1, pudemos observar que os dois irmãos que não desenvolveram 

megacólon compartilhavam o haplótipo CATACTGTAAdelATG (Figura 13), 

enquanto o irmão que desenvolveu megacólon apresentava um haplótipo 

diferente, o haplótipo TTCGTTAAAGCGGC (Figura 14). 
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Figura 13: Haplótipo compartilhado pelos 2 irmãos sem megacólon do ramo 

HSCR-1 da família 

 

 

 

Figura 14: Haplótipo apresentado pelo irmão com megacólon, do ramo 

HSCR-1 da família 
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Assim como o encontrado no ramo da família HSCR-1, no segundo 

ramo (HSCR-2), composto por dois irmãos - um que desenvolveu megacólon 

congênito e outro que não desenvolveu megacólon - pôde-se verificar uma 

separação dos fenótipos de acordo com os haplótipos. 

O haplótipo do irmão com megacólon do ramo HSCR-2 era 

exatamente o mesmo que o haplótipo do irmão com megacólon do ramo 

HSCR-1, TTCGTTAAAGC. Já o haplótipo do irmão sem megacólon do ramo 

HSCR-2 (CATATTGTAAdel) diferiu um pouco do haplótipo encontrado nos 

irmãos sem megacólon do ramo HSCR-1 (rs1799939, rs1800861, rs1800863.   

 

 

5.4  O haplótipo TTCGTTAAAGC co-segrega com o fenótipo 

de megacólon nos ramos HSCR-1 e HSCR-2 da família 

com a mutação RET p.C620R  

 

Ao incluirmos haplótipos identificados nos familiares dos ramos com 

megacólon da família (HSCR-1 e HSCR-2) na genealogia, podemos 

observar uma co-segregação do haplótipo TTCGTTAAAGC com o fenótipo 

de megacólon. Já os três familiares que não desenvolveram megacólon 

herdaram outros haplótipos. 

Também pode-se observar que somente os familiares com HSCR 

apresentavam os SNPs: novo SNP-1, rs2505532, rs72781232 e rs2505531 

em homozigose. 
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Figura 15: Dados clínicos e genéticos de dois ramos da família com a 

mutação RET p.C620R e megacólon (HSCR-1 e HSCR-2) são mostrados. 

Todos os familiares apresentam a mutação germinativa e o haplótipo 

CTCGTGGTGAdel, mostrado em negrito e itálico, do lado esquerdo. Do lado 

direito, pode-se observar o haplótipo restante. Os dois irmãos com mega-cólon 

apresentam o mesmo haplótipo, TTCGTTAAAGC, enquanto que os três que 

não desenvolveram lesões intestinais apresentam haplótipos diferentes 

 

 

5.5  Análise de outros familiares com a mutação RET 

p.C620R com e sem megacólon para comparação dos 

haplótipos 

 

Outros quatro familiares com a mutação RET p.C620R (3 sem HSCR 

e 1 com HSCR), pertencentes a esta família foram também incluídos no 

estudo para aprofundarmos a análise haplotípica. Como confirmação de 
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nossos dados anteriores, os três familiares sem HSCR apresentavam o 

haplótipo TTCGTTAAAGC, enquanto o outro familiar com HSCR 

apresentava o mesmo padrão dos parentes com HSCR. Com esses novos 

casos, apenas os 3/9 familiares com megacólon apresentavam o haplótipo 

TTCGTTAAAGC (p=0.012). Ao compararmos os haplótipos dos familiares 

que não desenvolveram megacólon (N=6), observamos que todos eles 

compartilhavam o haplótipo CATGTAdelT, composto pelos seguintes 

polimorfismos: rs2505533, rs72781232, rs2565206, rs1800858, rs1864404, 

rs3026750, rs34827976 e rs1800861 (Figura 17). 

 

 

Figura 16: Os haplótipos de seis familiares com mutação RET p.C620R e 

que não desenvolveram megacólon são mostrados. Nenhum deles 

apresentava o haplótipo encontrado nos dois irmãos com mutação RET 

p.C620R e que desenvolveram megacólon (em vermelho, à direita). Em 

conjunto, se observa que os marcadores rs2505533, rs72781232, 

rs2565206, rs1800858, rs1864404, rs3026750, rs34827976 e rs1800861 

diferiram entre os familiares com e sem megacólon 

 



 

 

6  Discussão 
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Mutações ativadoras no proto-oncogene RET estão associadas ao 

desenvolvimento de CMTF, NEM2A e NEM2B dependendo de sua 

localização, como descrito na Introdução desta dissertação de mestrado 

(Eng C, 1999; Donnis-Keller H, 1993).  

Essas mutações são localizadas em regiões chamadas de hot-spots 

mutacionais, causam a ativação constitutiva da via da MAPK e levam à 

tumorigênese tireoideana e da medula da adrenal, assim como das 

paratireóides (You YN, 2006).  

Mutações inativadoras no proto-oncogene RET estão associadas ao 

desenvolvimento de megacólon congênito e essas mutações geralmente 

levam à inativação da via da MAPK e/ou baixa expressão do receptor RET 

(Attie et al, 1994). 

Além das mutações inativadoras, foi mostrado que alguns 

polimorfismos do gene RET têm sua freqüência alélica significativamente 

aumentada ou reduzida em pacientes com megacólon, em comparação com 

controles sadios (Fitze G, 1999).  

Esses polimorfismos associados ao HSCR foram haplótipos 

caracterizados por estudos in vitro e, sob o ponto de vista funcional, são 

compostos por marcadores de baixa penetrância de inativação de sinal, que 

quando associados atingem um limiar que leva à manifestação da doença. Isto 

se relaciona a um efeito dose-resposta (Borrego et al, 2003; Fitze et al, 2003).  
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Casos com HSCR/MEN2 são somente descritos em famílias com 

mutação no éxon 10 do gene RET. Um recente consórcio internacional 

reuniu dados clínicos e genéticos de 340 pacientes com mutações no éxon 

10 (Frank-Raue K, 2011). Do total de 267 pacientes com dados disponíveis 

para HSCR, 20 (7,5%) desenvolveram a doença, sendo estavam associados 

às mutações p.C609Y, p.C618R, p.C620R, p.C620G, p.C620Y. 

Apesar de ser um evento relativamente raro, a manifestação de 

HSCR/CMT em familiares com mutação germinativa no gene RET é 

bastante intrigante do ponto de vista genético-molecular.  

Isto porque esta situação conota à ação ativadora da mutação RET 

nos tecidos endócrinos envolvidos (tireóide, paratireóides, adrenais) e a uma 

simultânea ação inativadora nos neuroblastos do tecido entérico. 

Estudos prévios mostraram que o desenvolvimento de HSCR em 

famílias com NEM2 seria influenciado pela associação com o SNP no RET 

rs1800858 (c.135G>A, p.A45A). A freqüência desse polimorfismo foi 

estudada em 312 casos com HSCR esporádica e foi verificada que era 

significativamente maior (76.3%) do que entre os 312 controles saudáveis 

(26.6%) (Fitze G, 1999; Borrego S, 1998).  

No presente estudo, investigamos por seqüenciamento automático as 

regiões codificadoras e flanqueadoras do gene RET e mostramos que a 

manifestação de HSCR em uma extensa família com CMT familial não está 

associada à possível presença de uma segunda mutação germinativa 

(inativadora).  
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Entretanto, observamos que o haplótipo TTCGTTAAAGC estava 

presente nos familiares estudados que desenvolveram HSCR e que estava 

ausente nos familiares com CMT e sem HSCR (p=0,012).  

Esses achados sugerem uma associação do haplótipo 

TTCGTTAAAGC com o desenvolvimento de HSCR nessa família e reforça 

dados anteriores que sugeriram que haplótipos funcionais de baixa 

penetrância, incluindo o polimorfismo rs1800858, estariam envolvidos no 

mecanismo de desenvolvimento da doença (Fitze G, 1999; Borrego S, 1998).  

Em relação aos familiares aqui analisados que não desenvolveram 

HSCR, pudemos identificar em todos eles o ―haplótipo mínimo‖ CATGTAdelT 

(rs2505533, rs72781232, rs2565206, rs1800858, rs1864404, rs3026750, 

rs34827976 e rs1800861).  

Isto sugere, durante a fase embriológica, este haplótipo pode exercer 

uma ação potencialmente ―protetora‖, impedindo assim a desativação do 

receptor RET em tecidos-específicos, tais como o tubo intestinal. Esta ação 

protetora do haplótipo permitiria a manutenção da expressão/função da 

proteína RET em um limiar de ativação adequado que evitaria o 

desenvolvimento da HSCR. 

 



 

 

7  Conclusão 
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Nossos dados demonstram ausência de segundas mutações 

inativadoras no gene RET nos casos NEM2/HSCR estudados. Entretanto, 

sugerem fortemente que haplótipos potencialmente funcionais e de baixa 

penetrância podem estar envolvidos no mecanismo de desenvolvimento do 

megacólon associado à MEN2, como previamente sugerido. 
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