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RESUMO 
 

Moulatlet ACB. MicroRNAs como biomarcadores no carcinoma papilífero de tireoide: 
associação com mutações somáticas frequentes e significado biológico. [dissertação 
(Mestrado em Biotecnologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2013. 
 
Os microRNAs (miRNAs) constituem uma classe de pequenas moléculas de RNA 
não codificadoras de proteínas que ocorrem naturalmente em diversos organismos. 
Possuem grande importância na modulação da expressão gênica. Atualmente 
existem várias evidências sobre o papel de miRNAs na iniciação e na progressão de 
neoplasias, tornando-os ferramentas interessantes em prognóstico e/ou diagnóstico 
destas doenças. O câncer de tireoide é um dos tipos mais comuns no sistema 
endócrino, sendo o carcinoma papilífero de tireoide (CPT) o responsável pela maior 
parte dos casos. Apesar de ter um bom prognóstico, uma porcentagem dos 
pacientes apresenta doença mais agressiva. Mutações somáticas ativam as vias 
MAPK e PI3K/AKT e parecem exercer papel importante no desenvolvimento dessa 
doença. Acredita-se que miRNAs regulem genes associados a essas vias e o estudo 
destas relações pode contribuir para uma melhor compreensão do seu significado 
biológico. Neste trabalho o perfil de expressão de miRNAs foi avaliado em amostras 
de CPT emblocadas em parafina caracterizadas quanto à presença da mutação  
BRAFV600E. Os resultados estão de acordo com a literatura quanto à utilização de 
material parafinado para análise da expressão de miRNAs,  no entanto, ressaltam a 
importância da seleção cuidadosa da técnica para a detecção de mutações bem 
como o impacto da heterogeneidade dos tecidos emblocados sobre resultados de 
expressão gênica e detecção de mutações. Grande variabilidade na expressão de 
miRNAs foi observada entre os pacientes, fato importante quando se considera 
miRNAs como possíveis biomarcadores. Ensaios de microarranjos de DNA entre 
amostras positivas e negativas para mutação BRAFV600E mostraram diferenças na 
expressão dos miR-146b, miR-221 e miR-222, frequentemente associados ao CPT. 
Outros quatro miRNAs - miR146a, miR-21, miR-19a e miR-16 - envolvidos em 
processos e vias de sinalização semelhantes, também apresentaram expressão 
diferencial. Estes resultados ressaltam seu possível envolvimento na regulação de 
vias associadas a BRAF. Entretanto, quando os dados foram avaliados em amostras 
adicionais de CPT, apenas o miR-146b parece apresentar, de fato, expressão 
alterada entre estes dois grupos de amostras, ressaltando a variabilidade na 
expressão de miRNAs entre pacientes. 
 
Palavras-chave: Carcinoma papilífero de tireoide. MicroRNAs. BRAF. Material 
parafinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

Moulatlet ACB. MicroRNAs as biomarkers in papillary thyroid cancer: association with 
frequent somatic mutations and biological significance. [Masters thesis 
(Biotechnology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2013. 
 
MicroRNAs (miRNAs) are evolutionaly-conserved, small non-coding RNA molecules 
fundamental in the regulation of protein-coding genes through sequence specific 
binding to messenger RNAs. Evidences suggest that miRNAs have a critical role in 
the initiation and progression of cancer, becoming interesting tools for diagnostic and 
prognostic purposes. Thyroid cancer is one of the most frequent neoplasias of the 
endocrine system and papillary thyroid cancer (PTC) accounts for most of the cases. 
Despite its good prognosis, patients may develop an aggressive disease that cannot 
be predicted using current diagnostic tests. Somatic mutations that activate MAPK 
and PI3K/AKT signaling pathways seem to play a leading role on the development of 
PTC.  MiRNAs may contribute to the regulation of these pathways and, therefore, the 
study of this relationship helps in the understanding of their biological significance. 
We studied the expression profile of miRNAs in formalin-fixed, paraffin-embedded 
(FFPE) PTC samples submitted to mutation characterization. Our results corroborate 
literature reports on the applicatility of FFPE samples for miRNA expression profiling. 
However, results also highlight the importance of careful selection of mutation 
detection techniques and the impact of embedded sample heterogeneity on gene 
expression interpretation and mutation detection. Great variability was seen in 
miRNA expression among patients, an important issue when miRNA expression is 
evaluated as a prognostic or diagnostic marker. DNA microarray experiments 
comparing BRAFV600E positive and negative samples indicate that miR-146b, miR-
221 and miR-222, commonly reported as deregulated in PTC, might have differential 
expression depending on the mutation status of the tumor. Four other miRNAs - 
miR146a, miR-21, miR-19a and miR-16 – were also deregulated indicating a 
possible implication in BRAF-related pathways. However, when additional samples 
were evaluated, only miR-146b presented consistent variation in expression, 
highlighting variability among patients.      

Keywords: Papillary thyroid cancer. MicroRNAs. BRAF. FFPE tissue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Conceitos gerais sobre microRNAs 

 

Durante as últimas décadas, diversos RNAs não codificadores de proteínas 

foram descritos como importantes reguladores de processos biológicos. Uma das 

classes que ganhou destaque foi a dos microRNAs (miRNAs). Os miRNAs são 

pequenas moléculas de RNA fita simples com 19-25 nucleotídeos (nt) de 

comprimento. Conservados durante a evolução, ocorrem naturalmente em diversos 

organismos, e apresentam grande importância na modulação fina da expressão 

gênica por regulação pós-transcricional (Mulero-Navarro et al., 2008). Tal modulação 

se dá quando essas pequenas moléculas se ligam seletivamente por pareamento de 

bases à região não traduzida (3’-UTR) de RNA mensageiros (RNAm), ditos RNAm 

alvos. O grau de complementariedade da ligação miRNA-mRNA determina se o 

RNAm alvo será degradado ou a tradução será inibida ou estimulada (Bhattacharyya 

et al., 2006; Doench et al., 2003; Hutvágner, Zamore, 2002; Liu et al., 2004; 

Vasudevan et al., 2007; Zeng et al., 2003). A complementariedade e especificidade 

de ligação ao RNAm alvo é mediada basicamente pelos nucleotídeos 2-8 da porção 

5’ do miRNA (denominados de “região ou sequência seed”). É essa sequência que 

se encontra conservada durante a evolução (Hutvágner, Zamore, 2002; Zeng et al., 

2003). 

Geralmente o RNAm é clivado quando a complementariedade é total. 

Ocorrendo mais comumente em plantas, o miRNA atua, neste caso, como um RNA 

de interferência (siRNA), quebrando o RNAm alvo (Llave et al., 2002; Yekta et al., 

2004). Depois da quebra o miRNA está intacto e pode reconhecer e clivar outros 

RNAm alvos (Hutvagner, Zamore, 2002). Em animais, o pareamento geralmente é 

parcial e menos extenso, sendo menos frequente a clivagem. A presença de 

“mismatches” na região de ligação do duplex miRNA-mRNA (posições 10-12 da 

sequência madura do miRNA) é suficiente para impedir atuação do miRNA como 

siRNA, dando preferência à inibição da tradução.  

A maioria dos miRNAs provoca uma redução modesta na concentração de 

seu RNAm alvo (menos de duas vezes) (Guo et al., 2010). Sob esse grau de 

inibição, grande parte das proteínas ainda se matêm ativa, e por isso o ajuste da 

expressão protéica é dito “modulação fina”. Um único miRNA pode ter como alvo 
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RNAm de genes distintos. Estima-se que essas pequenas moléculas regulem mais 

de um terço dos genes humanos (Ambros, 2003), e ~60% dos RNAm transcritos 

sejam alvos potenciais de miRNAs (Bentwich et al., 2005; Lim et al., 2005). Desta 

forma, os miRNAs exercem importante papel em processos fisiológicos distintos, 

incluindo simetria bilateral, resposta ao estresse, metabolismo, renovação, 

diferenciação, proliferação celular e apoptose (Ambros, 2003; Hwang et al., 2006).  

 

1.1.1 Biogênese dos microRNAs 

 

A biogênese dos miRNAs é um processo biogenético complexo envolvendo 

múltiplas proteínas. Pela via canônica, os genes de miRNAs são primeiro transcritos 

no núcleo pela RNA polimerase II (pol II), formando uma longa cadeia com 70-110 

nt, conhecida como pri-miRNA, contendo unidas várias estruturas em formato de 

grampo (Borchert et al., 2006; Lee et al., 2002; Lee et al., 2004).  

Os genes que codificam miRNAs são aparentemente induzidos e regulados 

por fatores de transcrição de uma maneira similar, se não idêntica, aos mRNAs 

convencionais (apesar de alguns genes que codificam miRNAs serem transcritos 

pela pol III). Estima-se que os genes de miRNAs representem 1% do genoma 

humano (Griffiths-Jones, 2004). Sua localização pode ser tanto intergênica, quanto 

dentro de íntrons de genes codificadores de proteína (miRtrons) (Krol et al., 2010). 

São encontrados como genes isolados, mas em algumas regiões estão agrupados, 

formando “clusters” de expressão conjunta. 

Ainda no núcleo o pri-miRNA é processado pela endonuclease Drosha (uma 

RNase III) em conjunto com o cofator DGCR8 e uma helicase, para formar os 

precursores de miRNA (pre-miRNA). O pre-miRNA apresenta uma haste única com 

~11 pb seguida por uma longa estrutura em formato de grampo com 60-70 nt de 

comprimento e 2 nt a mais na porção 3’ terminal (Lee et al., 2002; Lee et al., 2003).  

Uma vez formado, o pre-miRNA é exportado ativamente do núcleo para o 

citoplasma por um complexo chamado exportin-5/RanGTP (Bohnsack et al., 2004; 

Lund et al., 2004; Yi et al., 2003). No citoplasma, o pre-miRNA é processado por 

uma RNase III citoplasmática, a Dicer (Hutvagner et al., 2001), em conjunto os 

cofatores PACT e TRBP para retirar a alça e formar uma dupla fita contendo o par 

miRNA maduro e miRNA* (de tamanho similar) com 21-25 nt de comprimento. A 

dupla fita é, então, desenrolada por uma helicase (ainda não bem elucidada) e uma 
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das fitas (miRNA maduro) é incorporada a um complexo ribonucleoproteico de 

silenciamento, conhecido como RISC (do inglês RNA-induced silencing complex). 

Qual das fitas será incorporada depende da estabilidade das bases na terminação 5’ 

do duplex formado. A outra fita (miRNA*) é geralmente degradada (Lee et al., 2002; 

Tang, 2005).  

Uma vez formado, o complexo se liga por complementariedade, que pode ser 

total ou parcial, na região não traduzida 3’UTR do RNAm alvo, levando à sua 

degradação ou impedindo a  tradução. A tradução pode ser inibida tanto a nível 

inicial quanto a nível pós-inicial. A nível inicial, o complexo RISC interfere no 

reconhecimento da região cap do RNAm pelo fator eIEF4F e no recrutamento da 

subunidade ribossomal 40S, ou interfere no acoplamento da subunidade 60S, 

impedindo a formação do complexo ribossomal 80S. A nível pós-inicial, RISC 

impede a elongação ribossomal, induzindo o desacoplamento do ribossomo ou 

facilitando a proteólise do peptídeo recém formado (Fabian et al., 2010) (Figura 1). 
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Figura 1: Biogênese e mecanismo de ação do miRNAs. Fonte: Inui, et al., 2010. 

1.1.2  microRNAs em câncer 

 

Os miRNAs são encontrados em múltiplos organismos e tipos celulares. Em 

humanos os genes que codificam miRNAs estão localizados em todos os 

cromossomos com exceção do cromossomo Y (Negrini et al., 2007), havendo 1872 

sequencias de miRNAs humanos registrados na miRBase versão 19 

(http://www.mirbase.org).  

 O primeiro miRNA foi identificado em 1993 durante pesquisas sobre 

desenvolvimento larval do nematodeo Caenorhabditis elegans (Lee et al., 1993). 

Denominado de lin-4, este miRNA ficou sendo o único conhecido de sua classe até o 

ano de 2000, quando o grupo de Reinhart identificou o segundo miRNA, o let-7, 

http://www.mirbase.org/
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também em C. elegans (Reinhart et al., 2000). Em 2001 introduziu-se o termo 

miRNA para designar esta classe de RNAs de fita simples, não-codificantes (Lau et 

al., 2001; Lee, Ambros, 2001). A importância de miRNAs e câncer foi relatada alguns 

anos depois, quando o grupo de Calin (2005) observou deleção dos genes de 

miRNAs (miR-15 e miR-16) em leucemia linfocítica crônica, sugerindo que 

provavelmente mais de 50% dos genes de miRNAs estariam localizados em regiões 

genômicas associadas ao câncer (regiões encontradas deletadas ou amplificadas 

em tumores), em sítios frágeis ou em sítios de quebra (Calin et al., 2004).  

Atualmente existem várias evidências sobre o papel de miRNAs na iniciação, 

desenvolvimento e progressão de neoplasias em diversos tecidos (Cho, 2007; 

Garzon et al., 2006; Yanaihara et al., 2006; Zhang et al., 2007), incluindo câncer 

coloretal (Michael et al., 2003); linfoma de células B (Eis et al., 2005); câncer de 

pulmão (Takamizawa et al., 2004); câncer de mama (Iorio et al., 2005); gliobastoma 

(Chan et al., 2005; Ciafrè et al., 2005); e câncer de tireoide (He et al., 2005), entre 

outros. 

A superexpressão de miRNAs específicos pode levar à repressão da 

expressão de genes supressores de tumor. Em contra partida, a baixa expressão de 

miRNAs pode resultar no aumento da expressão de oncogenes. Desta forma, 

alterações da expressão de miRNAs induzem proliferação celular, diferenciação e 

apoptose, levando ao crescimento e progressão do tumor.  

Análises de expressão global de miRNAs em câncer mostraram diferentes 

perfis quando comparados tumores e tecidos normais (Calin, Croce, 2006). Na 

maioria dos tumores, os miRNAs apresentam menor expressão nos tecidos 

neoplásicos em comparação aos tecidos normais, independente do tipo celular. 

Além disso, tumores pouco diferenciados apresentam níveis de expressão global de 

miRNAs menores que tumores bem diferenciados (Lu et al., 2005), apoiando a 

hipótese de que alta expressão global dessas pequenas moléculas está associada 

com a diferenciação celular. A redução da expressão diminuiria a diferenciação 

celular, que é uma das etapas fundamentais de desenvolvimento do câncer. 

A avaliação do perfil global de expressão de miRNAs pode ser útil na 

classificação das neoplasias (Chuang, Jones, 2007; Lu et al., 2005), principalmente 

quando associado a características clínico-patológicas (Lu et al., 2005). Isso torna os 

miRNAs ferramentas moleculares possivelmente capazes de prever o prognóstico 
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(Calin et al., 2005; Garzon et al., 2006), tendo grande potencial na prática clínica, 

inclusive em câncer de tireoide. 

 

1.2 Glândula tireoide e o carcinoma papilífero 

 

A tireoide é uma glândula endócrina constituída por dois lobos unidos por uma 

região chamada istmo, que dão formato de borboleta à glândula.  Situada na região 

inferior do pescoço, a glândula tireoide é composta por dois tipos celulares distintos: 

as células foliculares e as células parafoliculares (ou do tipo C), que são 

responsáveis, respetivamente, pela síntese e armazenamento dos hormônios 

tireoidianos tiroxina (T3) e tetraiodotironina (T4) (células foliculares), e de calcitonina 

(células C), esta última importante na homeostase do cálcio. Alterações nessa 

glândula podem resultar em uma vasta gama de alterações patológicas, entre as 

mais comuns estão: hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulos tireoidianos, bócio, 

tireoidite e câncer. Alguns fatores demográficos, tais como, sexo, idade, excesso ou 

deficiência de iodo, exposição a raios X ou radiações e histórico familiar parecem 

influenciar no aparecimento dessas doenças.  

O câncer de tireoide é um dos tipos mais comuns de câncer do sistema 

endócrino. Sua taxa de incidência mundial aumentou nas últimas décadas (SEER - 

http://seer.cancer.gov/statfacts/html/thyro.html#incidence-mortality), sendo a maior 

entre todos os tipos de neoplasias (aumento de 6,6%, entre 2000 e 2009 (SEER)). 

Nos Estados Unidos da America é responsável por 5% de todos os tipos de câncer 

que afetam as mulheres (Siegel et al., 2011), tendo incidência de 6,1 e 18,2 por 

100.000 homens e mulheres, respectivamente (SEER). Em 2012 foram descritos 

56.400 novos casos neste país (National Cancer Institute - 

http://www.cancer.gov/cancertopics/types/thyroid). No Brasil foram descritos 10.590 

novos casos de câncer da tireoide, com risco de 11 casos a cada 100 mil mulheres 

(INCA, 2012 - http://www.inca.gov.br/estimativa/2012), estando de acordo com a 

incidência anual mundial (140.000 novos casos, com cerca de 35.500 óbitos 

associados) (Ferlay et al., 2004). 

O câncer de tireoide compreende um grupo de neoplasias heterogêneas com 

características clínicas e anatomopatológicas distintas, agrupadas em três 

categorias: carcinoma bem diferenciado (de origem celular folicular), carcinoma 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2012
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medular (derivado das células C) e carcinoma anaplásico ou indiferenciado. O 

carcinoma bem diferenciado é responsável por 94% das neoplasias da glândula 

tireoide (Sherman, 2003). Neste grupo estão incluídos o carcinoma papilífero (CPT), 

o carcinoma folicular (FTC) e o carcinoma de células de Hürthle - uma variante do 

carcinoma folicular. A tabela 1 resume os mecanismos patogênicos, as 

características e o prognóstico destas neoplasias. 
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Tabela 1: Mecanismos patogênicos, as características e o prognóstico de neoplasias de tireoide. Adaptada de Kondo et al., 2006.  

Tipo de tumor Prevalência 
Proporção 

mulher:homem 
Idade 
(anos) 

Metástase 
em 

linfonodos 

Metástase 
a 

distância 

Taxa de 
sobrevida 

(em 5 
anos) 

Prognóstico e 
procedimento 

Características 

Carcinoma 
papilífero 
(CPT) 

85–90% 2:1 – 4:1 20–50 <50% 5–7% >90% 

Tireodectomia 
total e, em 
alguns casos, 
radioterapia 
(novas drogas 
em casos de 
resistência); em 
geral, bom 
prognóstico. 

Bem diferenciado; com arquitetura 
papilífera e caraterísticas nucleares que 
incluem formato oval e alongado, 
empilhamento dos núcleos, inclusões e 
fendas; tendência a metástases em 
linfonodos; sub classificado nas variantes 
convencional, folicular e de células altas. 

Carcinoma 
folicular (FTC) 

<10% 2:1 – 3:1 40–60 <5% 20% >90% 

Tireodectomia 
total e, 
radiodoterapia 
(novas drogas 
em casos de 
resistência); em 
geral, bom 
prognóstico. 

 

Bem diferenciado; hipercelular; com 
padrões microfoliculares; ausência de 
características nucleares observadas em 
CPT; invasão vascular e/ou capsular 
presentes; tendência a metástases via 
corrente sanguínea. Apresenta como 
subtipo o carcinoma de células de Hürthle, 
responsável por 2-3% dos tipos de câncer. 
Caracterizado pela presença de células 
grandes, células oncocíticas ricas em 
mitocôndrias, núcleo e nucléolo densos; 
maior propensão a metástases e pior 
prognóstico.  

Carcinoma 
pouco 
diferenciado 

 

raro–7% 0,4:1 – 2,1:1 50–60 30–80% 30–80% 50% 

Cirurgia, 
radioterapia (em 
alguns casos), 
quimioterapia, 
radioterapia, 
novas drogas; 

Pouco diferenciado; com características 
semelhantes às de CPT e FTC; 
agressividade considerada intermediária 
entre carcinomas bem diferenciados e 
pouco diferenciados. 
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prognóstico 
ruim. 

Carcinoma 
indiferenciado 
ou anaplásico 

2% 1,5:1 60–80 40% 20–50% 1–17% 

Cirurgia, 
quimioterapia, 
radioterapia, 
novas drogas, 
cuidados 
paliativos. Alta 
letalidade.  

 

Indiferenciado; contendo mistura de 
células fusiformes, pleomórficas gigantes e 
epitelióides; extremamente invasivo e 
metastático; alta letalidade; pode ocorrer 
de novo, derivar de CPT, FTC ou de 
carcinoma pouco diferenciado. 

Carcinoma 
medular 

3% 1:1 – 1,2:1 30–60 50% 15% 80% 

Cirurgia, 
quimioterapia, 
radioterapia, 
novas drogas 
(por exemplo, 
vandetanib). 

Agressividade moderada; alta propensão a 
metástases linfonodais; mutação em RET; 
ocorrência familiar ou esporádica. 

Carcinoma 
medular com 
presença de 
carcinoma 
folicular 

raro        
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O carcinoma papilífero é responsável por cerca de 85-90% dos casos de 

câncer de tireoide. Apesar de ser bastante estudado, pouco se sabe sobre o 

desenvolvimento e progressão desta neoplasia. 

O carcinoma papilífero é composto de papilas, combinadas ou não a áreas 

foliculares, sem cápsula bem definida. Suas células contêm núcleos que aparentam 

estar empilhados, com fendas formadas por dobras na membrana nuclear e 

aparência típica em função do arranjo de sua cromatina, que lhes confere aspecto 

em vidro fosco e permite seu diagnóstico (Chan, Saw, 1986). A presença de corpos 

psamomatosos (estruturas calcificadas e laminadas) no estroma confirma seu 

diagnóstico (Batsakis et al., 1960). Frequentemente é multifocal e pode evoluir com 

metástases para linfonodos, especialmente cervicais. Metástases à distância 

também são observadas, e têm como sítios principais pulmão e ossos.  

O carcinoma papilífero apresenta variantes e pode ser sub-classificado em 

clássico, folicular, células altas e difuso-esclerosante (Livolsi, 1992; Robbins et al., 

1991; Rosai et al., 1993). A variante de células altas ocorre com maior frequência 

em pacientes idosos e do sexo masculino, que geralmente presentam pior 

prognóstico, merecendo tratamento agressivo. Já a variante difuso-esclerosante é 

caracterizada pela aparência histológica distinta e envolvimento difuso da glândula 

tireoide associado a metástases regionais e à distância, principalmente nos pulmões 

(Carcangiu, Bianchi, 1986). Ocorre em crianças e adultos jovens, sendo mais 

comum em mulheres. 

Na prática clínica, os métodos diagnósticos disponíveis para a detecção do 

CPT ainda não são capazes de determinar o prognóstico dos portadores desta 

doença. Os sistemas de classificação e estadiamento do carcinoma de tireoide – 

TNM (Sobin, Wittekind, 2009), AMES (Cady, Rossi, 1988), AGES (Hay et al., 1987), 

MACIS (Hay et al., 1993), desenvolvidos com a intenção de predizer sobrevida e 

prognóstico, também são falhos, evidenciando a necessidade de maiores estudos.  

 

1.3 Carcinoma papilífero, mutações frequentes e vias de sinalização 

associadas 

 

1.3.1 Mutações frequentes 
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Diversas alterações gênicas já foram descritas em neoplasias de tireoide. 

Especialmente em CPT a alteração mais comumente encontrada é a mutação no 

gene BRAF (BRAFV600E), ocorrendo em 29-83% dos casos de CPTs (Ricarte-Filho et 

al., 2009; Riesco-Eizaguirre, Santisteban, 2007; Xing, 2005). A variabilidade da 

presença da mutação pode se dar devido à sensibilidade dos diferentes métodos de 

detecção. Tumores apresentam, tipicamente, alelos normais e alelos mutados 

(contendo mutação BRAFV600E) distribuídos de forma heterogênea pela região 

tumoral (Guerra et al., 2012; Milbury et al., 2009). O alelo normal pode exceder 

vastamente a quantidade do alelo mutante, tornando difícil a detecção e 

identificação dos alelos minoritários presentes em baixas concentrações. 

Dependendo da técnica utilizada, a sensibilidade e a especificidade podem variar, 

impedindo a detecção da mutação quando a população de células com o alelo 

mutado for muito baixa (Lee et al., 2012; Jin et al., 2006; Kim et al., 2008; Vogelstein; 

Kinzler, 1999). Os métodos podem ser mais ou menos trabalhosos e dispendiosos, 

além de complicados, por exemplo, quando o DNA é pouco preservado (material 

parafinado) ou há presença de grande quantidade de tecido não tumoral na amostra 

(Kim et al., 2008; Kim et al., 2011).  

Recentemente foram desenvolvidos dois métodos com alta sensibilidade e 

especificidade: (a) anticorpo específico para a mutação em BRAF, que permite a 

visualização por imunohistoquímica da proteína BRAFV600E (Capper et al., 2011; 

Capper et al., 2012; Koperek et al., 2012), e (b) PCR em tempo real. Na técnica de 

imunohistoquimica, a proveniência do material (fresco ou emblocado em parafina; 

menor ou maior degradação da molécula de DNA, respectivamente) não influencia 

nos resultados. Além disso, é capaz de detectar pequenas porções de células 

mutadas envoltas por tecido não neoplásico, como nos microcarcinomas. A técnica 

de PCR em tempo real é capaz de detectar alelos mutados com porcentagens de 

até 2% no tecido, sendo ideal para amostras com baixa pureza tumoral. A 

sensibilidade é bastante alta quando a porcentagem de alelos mutados é maior que 

10%.  

O gene BRAF está localizado no cromossomo 7q24 e codifica uma quinase 

serina-treonina, que sofre fosforilação após ativação de RAS. Quando mutada 

resulta da troca de uma timina por uma adenina (T>A) na posição 1799. Em 

consequência, uma valina é substituída por um glutamato na posição 600 da 
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proteína. O sítio de fosforilação T599/S602 é mimetizado e a proteína torna-se 

constitutivamente ativa (Wellbrock et al., 2004).  

Evidências experimentais mostram que esta mutação está relacionada com 

extensão extra-tireoidal, metástase em linfonodo, estágios avançados da doença e 

propensão à re-operação cervical, indicando maior agressividade da doença (Elisei 

et al., 2008; Kim et al., 2012; Lupi et al., 2007; Xing et al., 2005; Xing et al., 2007; Yip 

et al., 2009). No entanto, associação entre a presença da mutação e fatores clínico-

patológicos e menor expectativa de vida não foi confirmada por outros grupos, 

evidenciando que os resultados são preliminares e ainda controversos (Fugazzola et 

al., 2004; Fugazzola et al., 2006; Ito et al., 2009; Kim et al., 2005; Liu et al., 2005; 

Sapio et al., 2007a, b; Yip et al., 2011). A discordância dos resultados pode, em 

parte, estar relacionada a diferenças regionais (Lima et al., 2004; Nikiforova et al., 

2004; Xing, 2005). 

A presença da mutação também parece estar relacionada a características 

histológicas do tumor, ocorrendo com maior frequência nos subtipos clássico 

oncocítico e de células altas (Koperek et al., 2012; Nikiforova et al., 2003; Trovisco et 

al., 2005; Xing, 2005), e com menor prevalência ou ausente no subtipo com padrão 

exclusivamente folicular (Koperek et al., 2012; Nikiforova et al., 2003; Xing, 2005). 

No entanto, ocorre em microcarcinomas com este padrão, sugerindo que o padrão 

folicular é alterado a padrão clássico durante o desenvolvimento do tumor (Koperek 

et al., 2012).  

Além da mutação BRAFV600E, alterações no gene RET e no gene RAS 

também são observadas em CPT. No entanto, ocorrem com menor frequência 

(Tabela 2).  
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Tabela 2: Mutações encontradas nas neoplasias de tireoide. Adaptada de Xing, 2013. 

Mutação Tipo de tumor 
Incidência 

aproximada (%) 

Vias de 

sinalização 

alteradas 

Impacto funcional 

BRAFV600E 

CPT-cv 

CPT-fv 

CPT-tc 

ATC 

45 

15 

80-100 

25 

MAPK 

Ativadora; promove 
tumorigênese, invasão, 
metástase, recorrência e 
morte. 

BRAFK601E CPT-fv 5 MAPK 
Ativadora; provavelmente 
similar a BRAFV600E. 

HRAS, KRAS, 
NRAS 

FTA 

FTC 

CPT-fv 

PDTC 

ATC 

20–25 

30–45 

30–45 

20-40 

20-30 

MAPK e PI3K–
AKT 

Ativadora; promove 
tumorigênese, invasão, 
metástase em PDTC e FTC. 

 

PTEN 

(mutação) 

FTA 

FTC 

ATC 

CPT 

0 

10-15 

10-20 

1-2 

PI3K–AKT 
Inativa o gene, mas ativa a 
via de PI3K; promove 
tumorigênese e invasão. 

PTEN 

(deleção) 
FTC 30 PI3K–AKT 

Inativa o gene, mas ativa a 
via de PI3K; promove 
tumorigênese e invasão. 

PIK3CA 

FTA 

FTC 

ATC 

CPT 

0–5 

5-15 

15-25 

1-2 

PI3K–AKT 
Ativadora; promove 
tumorigênese e invasão. 

AKT1 
Carcinoma 
metastático 

15 PI3K–AKT 
Inconclusivo; parece ser 
favorável a ocorrência de 
metástase. 

CTNNB1 
PDTC 

ATC 

25 

60-65 
WNT–β-catenin 

Ativadora; promove 
progressão tumoral. 

TP53 
PDTC 

ATC 

25 

70-80 

p53-coupled 
pathways 

Inativadora; promove 
progressão tumoral. 

IDH1 

FTC 

CPT-fv 

CCPT 

ATC 

5–25 

20 

10 

10-30 

IDH1-associated 
metabolic 
pathways 

Inativadora; impacto no tumor 
ainda não está claro. 

ALK ATC 10 
MAPK e PI3K–

AKT 
Ativadora; provavelmente 
promove progressão tumoral. 

EGFR CCPT 5 
MAPK e PI3K–

AKT 
Ativadora; impacto no tumor 
ainda não está claro.  

RET/PTC CPT 0-86 
MAPK e PI3K–

AKT 
Ativadora; promove 
tumorigênese. 

 



33 

 

Em CPT, as mutações no gene RET envolvem rearranjos denominados de 

RET/PTC. Estão descritos pelo menos 10 tipos de variantes de RET/PTC, todos 

apresentando fusão do domínio tirosina quinase do gene RET com outros genes, 

resultando no ganho de uma região promotora e uma região 5’ codificante (Santoro 

et al., 2006). Entre todas as variantes, a RET/PTC1 (uma inversão [inv (10) 

(q11.2q21)] - fusão do domínio tirosina quinase (TK) de RET com a região 5’ 

terminal de um gene H4 ou CCDC6) e a RET/PTC3 (fusão do domínio TK do gene 

RET com o gene RFG (ou Ele1/ARA70/Ncoa4) (Santoro et al., 1994)) são as que 

ocorrem com maior frequência.   

A incidência de RET/PTC nesse tipo de tumor varia entre 0 e 87% (Marotta et 

al., 2011;  Santoro et al., 1992;  Zhu et al., 2006). Tais observações podem, em 

parte, estar relacionadas à variabilidade geográfica, mas não servem como 

explicação única (Zhu et al., 2006). As inversões paracêntricas na região 10q11.2 

não são, no entanto, detectadas citogeneticamente (Santoro et al., 2006), 

dificultando sua identificação. Além disso, a PCR convencional de regiões do DNA 

genômico também não é adequada para a detecção, pois os rearranjos ocorrem 

imediatamente a frente do gene do domínio tirosina quinase, enquanto o gene 

fusionado é truncado em diferentes pontos do tumor. Consequentemente, longas 

sequências intrônicas separam os éxons dos genes, sendo inviável a detecção por 

sequenciamento (Salvatore et al., 2000; Sugg et al., 1998; Xu et al., 2003)  

Não obstante, a distribuição do rearranjo RET/PTC é ainda bastante 

heterogênea dentro do tumor, podendo envolver quase todas as células neoplásicas 

(RET/PTC clonal), ou ser detectado apenas em uma pequena fração de células 

tumorais (RET/PTC não clonal) (Unger et al., 2004; Zhu et al., 2006). Tumores com 

RET/PTC não clonal frequentemente apresentam outras alterações genéticas, não 

respondendo aos inibidores de RET da mesma forma que tumores com o rearranjo 

clonal (Nikiforov et al., 2008).  

Em geral, a prevalência de RET/PTC é maior em pacientes jovens ou 

expostos à radição (Jacob et al., 1999; Nikiforov et al., 1997; Rabes et al., 2000; 

Tallini et al., 1998; Thomas et al., 1999). Ocorrem também em nódulos benignos 

com histórico de radiação, confirmando a relação direta entre alterações genéticas e 

exposição à radiação (Bounacer et al., 1997; Elisei et al., 2001).  

As mutações no gene RAS podem ser provenientes de três genes que 

codificam quatro proteínas RAS distintas, todas homólogas e com ~21 kDa: HRAS 
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(cromossomo 11), NRAS (cromossomo 1), e KRAS (cromossomo 12). As proteínas 

RAS são encontradas na parte intracelular da membrana e respondem a estímulos 

extracelulares (por meio da ativação de receptores tirosina quinase e receptores 

ligados à proteína G), sinalizando e ativando vias intracelulares.  

Mutações em KRAS são as alterações ativadoras mais frequentes em 

diversos tipos de câncer (Pylayeva-Gupta et al., 2011), estando localizados em sua 

maioria nos codons 12 e 13 do éxon 2 (Russo et al., 2005; Suda et al., 2010). Talvez 

por isso, a maioria dos estudos também em tireoide tenha avaliado apenas os 

códons 12/13 (Nikiforov et al., 2011; Petersen et al., 2012). No entanto, os 

resultados são controversos e precisam ser melhor elucidados. Estudos recentes 

mostraram maior prevalência da mutação no códon 61 da proteína KRAS, 

contradizendo os achados anteriores (Park et al., 2013; Rivera et al., 2010).  

Em geral, as mutações somáticas em RAS aparecem com diferentes 

frequências nas neoplasias de tireoide, sendo encontradas em 10-20% dos casos de 

carcinoma papilífero (Esapa et al., 1999; Ezzat et al., 1996; Karga et al., 1991; 

Manenti, 1994; Motoi et al., 2000; Namba et al., 1990; Suarez et al., 1990).  

 

1.3.2 Vias de sinalização associadas 

 

Em CPT as mutações em BRAF, os rearranjos RET/PTC e mutações em RAS 

são mutuamente exclusivos, raramente sendo encontrados simultaneamente em 

pacientes (Kimura et al., 2003; Nikiforova et al., 2008; Soares et al., 2003). No 

entanto, estas alterações constituem mecanismos importantes de progressão do 

câncer, ativando a proliferação celular por meio de vias comuns de sinalização. De 

forma geral, independente do tipo de mutação, a ativação desregulada das vias de 

MAPK (RAS–RAF–MEK–MAPK–ERK) e PI3K/AKT parece exercer um papel 

importante no desenvolvimento e progressão do carcinoma papilífero de tireoide. 

A via de MAPK é uma via de transdução de sinais intracelular iniciada a partir 

do estímulo de receptores tirosina quinase (RTK) localizados na superfície celular. A 

via pode ser ativada por diversos sinais extracelulares, entre eles, fatores de 

crescimento, hormônios e citocinas, resultando numa cascata de sinalização, 

necessária para a manutenção de atividades celulares como crescimento celular, 

proliferação, diferenciação e apoptose (MacCorkle, Tan, 2005; Robinson, Cobb, 

1997).  
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 A ligação entre o ligante e o RTK leva à dimerização do receptor e à 

autofosforilação do resíduo tirosina com domínio intracelular. Uma vez ativado, 

proteínas adaptadoras (Grb2 e SOS) são recrutadas, ativando a quinase RAS. RAS 

recruta a quinase Raf para a membrana, onde será fosforilada e ativada. Em 

resposta Raf ativa duas proteínas específicas, as MAP quinases 1 e 2 (MAPKK, 

também conhecida como MAP/extracellular signal-regulated kinase – MEK). MEK1/2 

fosforila e ativa as quinases ERK 1 e 2 (extracellular signal-regulated kinases), 

responsáveis pela regulação de vários fatores de transcrição que levam à expressão 

de genes relacionados à proliferação, sobrevivência, senescência e diferenciação. 

 A via de PI3K/AKT pode ser acionada de dois modos: pela ativação de 

receptores tirosina quinase ou de receptores ligados à proteína G (GPCRs, G protein 

coupled receptors), ou alternativamente pela ativação de Ras. No primeiro, a 

fosforilação do resíduo Y no receptor mobiliza a subunidade regulatória p85 de PI3K 

(Chang et al., 2003). A subunidade catalítica p110 de PI3K é, então, recrutada para 

este complexo. No segundo, a ativação do receptor permite a ligação das proteínas 

Shc. A ligação dessa proteína ao receptor facilita a formação de um complexo 

protéico (Grb-2 e Sos), responsável pela ativação de Ras. Ativado, Ras recruta a 

subunidade p110 para a membrana, ativando PI3K.  

 Uma vez ativado, PI3K recruta Akt, ativando diversos fatores abaixo na 

cascata, que regulam a apoptose, proliferação e migração em vários sistemas 

celulares.  

BRAF é um importante desencadeador de uma série de eventos ativadores 

ao longo da via de MAPK (Mercer, Pritchard, 2003; Nikiforov, 2008; Sithanandam et 

al., 1992; Xing, 2005) e a via de NF-kB em câncer de tireoide (Chou et al., 2010), 

evidenciando a importância dessa via no desenvolvimento do CPT (Davies et al., 

2002). Os efeitos oncogênicos de RET/PTC se dão, em parte, pela via de MAPK na 

presença da quinase BRAF funcionando normalmente (Knauf et al., 2003; Melillo et 

al., 2005; Mitsutake et al., 2005). O proto-oncogene RET, que não é expresso em 

células normais da tireoide, passa a ser ativado, seja pela deslocalização do domínio 

TK de RET da membrana para o citoplasma, pela ausência da região reguladora 

extracelular de RET ou pela presença de um domínio “coiled-coil” na sequência 

codificadora de RET (favorece o processo de dimerização). Com domínio tirosina 

quinase intacto, o receptor permanece constitutivamente ativo, estimulando a via de 

MAPK e promovendo a tumorigênese nas células tireoidianas (Jhiang et al., 1996; 
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Santoro et al., 1996). Outros estudos também descrevem a capacidade desta 

mutação de também ativar a via de AKT (PTEN/PI3K/AKT) (de la Chapelle, 

Jazdzewski, 2011).  

As proteínas RAS são capazes de ativar tanto a via de MAPK quanto a de 

PI3K-AKT. No entanto, parece haver uma preferência de ativação da via PI3K-AKT 

nos tumores de tireoide. Isso sugere uma associação preferencial das mutações em 

RAS e a fosforilação de AKT em neoplasias tireoidianas (Abubaker et al., 2008; Liu 

et al., 2008). AKT parece ter papel importante na formação de tumor e progressão 

de carcinomas de tireoide (Shinohara et al., 2007). A atividade elevada de AKT está 

associada ao aumento da atividade de PI3K ou à diminuição da atividade de PTEN. 

Eventos estes que foram relacionados a maior capacidade de invasão em carcinoma 

papilífero de tireoide (Shinohara et al., 2007).  

Em resumo, a via de AKT é ativada em casos de CPT contendo rearranjos em 

RET/PTC ou em mutações em RAS, mas parece estar ausente em casos positivos 

para a mutação em BRAF, em que há ativação preferencial da via de MAPK. A 

compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos na iniciação e progressão 

das neoplasias de tireoide pode significar melhorias nas estratégias de tratamento 

dessas neoplasias. No entanto, os mecanismos moleculares precisam ser melhor 

elucidados. 

 

1.4 MicroRNAs e o carcinoma papilífero 

 

Uma das primeiras evidências relacionando alteração da expressão de 

miRNAs e o carcinoma papilífero de tireoide foi descrita por He e colaboradores 

(2005). Desde então, diversos grupos vêm tentando entender o papel destas 

pequenas moléculas no desenvolvimento e progressão da neoplasia. Alguns destes 

trabalhos estão resumidos na tabela 3.  

Utilizando diferentes técnicas para a análise de expressão de miRNAs e tipos 

diversos de material (desde amostras frescas, emblocadas em parafina, de punção 

aspirativa por agulha fina, até linhagens celulares), as evidências experimentais 

mostram miRNAs mais expressos nas amostras tumorais quando comparadas a 

amostras de bócio multinodular (MNG) (Tetzlaff et al., 2007) e de tireoide normal 

(Nikiforova et al., 2008). Além disso, níveis de expressão de miRNAs variam quando 
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comparados tumores malignos de tireoide (carcinoma papilífero, carcinoma folicular, 

carcinoma anaplásico e carcinoma de células de Hürthle) com tecidos livres de 

tumor (tireoide normal ou bócio multinodular) e tumores benignos (adenoma 

folicular) (Kitano et al., 2011; Vriens et al., 2011), estando alguns deles mais 

expressos nos tumores malignos. Um grupo restrito de miRNAs também é 

encontrado mais expressos em CPTs mais agressivos (com metástase em 

linfonodo) quando comparados a CPT menos agressivos (sem metástases 

linfonodais) (Yip et al., 2011). 
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Tabela 3: Estudos envolvendo o perfil de expressão de microRNAs em carcinoma papilífero de tireoide. A tabela mostra uma lista de artigos 
publicados sobre a desregulação da expressão de microRNAs, evidenciando o tipo de amostra analisada, o método de análise empregado e 
os microRNAs encontrados superexpressos e pouco expressos neste tipo de tumor. Adaptada de Marini et al., 2011 e Lodewijk et al., 2012. 

Estudo 
RET/PTC 
(método) 

BRAFV600E 
(método) 

RAS (método) Amostras utilizadas Métodos/tipo de tecido 
miRNAs 

superexpressos no 
tumor 

miRNAs pouco 
expressos no 

tumor 

He et al., 
2005 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 
15 CPT, 10 tecidos 
adjacentes 

460 miRNA microarray, 
qRT-PCR, Northern 
Blot; amostra de tecido 
fresco congelado 

CPT vs. tecido 
adjacente: miR-146, 
221, 222, 21, 220, 
181a, 181c, 181, 155 

CPT vs. 
adjacente: - 

 

Pallante et 
al., 2006 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 

30 CPT, 10 tecido do outro 
lobo 

 

Linhagens humanas: TPC-1 
(RET/PTC1), NPA (PDTC), 
B-CPAP (BRAF) e FB-2 
(RET/PTC1) 

 

Linhagem PCCl 3 
transformada com v-ras-Ha, 
v-ras-Ki, v-raf, RET/PTC1, 
RET/PTC3, E1AAbl, E1A-raf, 
PyPMLV e v-mos 

368 miRNA microarray; 
amostra de tecido 
fresco congelado 

CPT vs. outro lobo: 
miR-222, 221, 181b, 
220, 213 

CPT vs. outro 
lobo: - 

 

Cahill et al., 
2006 

 Não avaliado Não avaliado 

Linhagem celular com 
RET/PTC1 (TPC-1 e Nthy-ori 
3-1- Ret), linhagem celular 
normal (Nthy-ori 3-1) 

Global miRNA 
microarray 

 

miR-34a,-96,-99a,-
100,-125b,-128b,-
130b,-139,-141,-142-
3p,-146,-148,-185,-
200a,-200b,-211,-
213,-216,let-7d 

miR-15a,-34c,-
107,-127,-135b,-
145,-149,-154,-
181a,-218,-299,-
302b,-302c,-323,-
370 

Cahill et al., 
2007 

Não avaliado  Não avaliado 

Linhagem celular com 
BRAFV600E (Nthy-oriBRAF 
e KAT-10), linhagem celular 
normal (Nthy-ori 3-1) 

Global miRNA 
microarray 

 

miR-128a,-128b,-
135a,-141,-150,-185,-
200a,-200b,-200c,-
203,-213,-215,-330,-

miR-122a, -127,-
130a,-137,-138,-
144,-155,-181b,-
187,-190,-193,-
197,-222,-302b,-
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338,-34a 302c,-323,-335,-
339,-342,-34c,-
370 

        

Tetzlaff et 
al., 2007 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 10 CPT, 10 MNG 
754 miRNA microarray; 
tecido emblocado em 
parafina 

CPT vs. MNG: miR-
221, 222, 21, 31, 172, 
34a, 213, 181b, 223 

CPT vs. MNG: 
miR-218, 300, 
292, 345 

Nikiforova et 
al., 2008 

RET/PTC1 e 
RET/PTC3: 

RT-PCR 
qRT-PCR 

NRAS codon 
61, HRAS 
codon 61, 

KRAS codons 
12/13: qRT-

PCR 

9 CPT, 5 FTC, 2 pd-CPT, 2 
ATC, 4 FA, 5 NT, 2 HN, 2 
MC 

158 miRNA microarray; 
amostra de tecido 
fresco congelado 

CPT vs. NT: miR-187, 
221, 222, 146b, 155, 
122a, 31, 205, 224 

c-FTC vs. NT: miR-
187, 224, 155, 222, 
221, 146b 

o-FTC vs. NT: miR-
187, 221, 339, 183, 
222, 197 

PDTC vs. NT: miR-
187, 221, 129, 222, 
146b, 339, 183 

ATC vs. NT: miR-
302c, 205, 137, 187, 
214, 155, 224, 222, 
221 

- 

Chen et al., 
2008 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 
32 CPT, 24 FA, 11 HN, 
2FTC, 5 NT 

3 miRNAs; qRT-PCR; 
tecido emblocado em 
parafina 

CPT vs. não CPT: 
miR-146b 

CPT vs. não CPT: 
- 

Chen et al., 
2008 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 10 HN, 10 FA, 20 CPT 

3 miRNAs; qRT-PCR; 
amostra de punção 
aspirativa por agulha 
fina 

CPT vs. benigno: miR-
146b,-222 

CPT vs. benigno: 
- 

Sheu et al., 
2009 

Não avaliado 
Sequenciamento 
por método de 

Sanger 
Não avaliado 

50 c-CPT, 71 tc-CPT, 56 fv-
CPT, 44 micro-CPT, tecido 
adjacente 

5 miRNAs; qRT-PCR; 
tecido emblocado em 
parafina 

c-CPT vs. adjacente: 
miR-146b, 221, 222 

micro-CPT vs. 

Tumor vs. Tecido 
adjacente: - 
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adjacente: miR-146b, 
221, 222, 181b, 21 

tc-CPT vs. adjacente: 
miR-146b, 221, 222, 
21 

fv-CPT vs. adjacente: 
miR-146b, 222, 221 

Schwertheim 
et al., 2009 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 

15 PDTC, 9 CPT, 9 ATC, 4 
NT 

 

10 miRNAs; tecido 
emblocado em parafina 

 

CPT vs. NT: 146b, 
222, 221, 21, 181b, 
30d, 125d, 26a, 304-
5p, let-7c 

PDTC vs. NT: - 

ATC vs. NT: 21, 222, 
221, 146b, 181b 

CPT vs. NT: - 

PDTC vs. NT: 
26a, 125d, let-7c 

ATC vs. NT: let-
7c, 30d, 26a, 304-
5p, 125d 

Sheu et al., 
2009 

Não avaliado 
Sequenciamento 
por método de 

Sanger 
Não avaliado 

CPT com mutação em BRAF 
(n=28) versus CPT sem 
mutação em BRAF (n=26) 

5 miRNA; qRT-PCR; 
tecido emblocado em 
parafina 

 

Sem diferença entre 
CPT com e sem 
mutação 

Sem diferença 
entre CPT com e 
sem mutação 

Sheu et al., 
2010 

 

 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 

50 CPT (10 c-CPT, 10 tc-
CPT, 30 fv-CPT), 21 FTC, 10 
FA, 10 MNG 

 

5 miRNAs; tecido 
emblocado em parafina 

CPT vs. adjacente: 
miR-146b, 221, 222, 
21, 181b 

fv-CPT vs. adjacente: 
miR-146b, 221, 222, 
21 

FTC vs. adjacente: - 

 

CPT vs. 
adjacente: - 

fv-CPT vs. 
adjacente: - 

FTC vs. 
adjacente: miR-
221, 21, 222, 
146b 

Yip et al., 
2011 

qRT-PCR 

BRAF V600E e 
K601E: qRT-

PCR, e 
sequenciamento 
por método de 

Sanger 

NRAS codon 
61, HRAS 
codon 61, 

KRAS codons 
12 and 13: qRT-

PCR, e 
sequenciamento 
por método de 

12 CPT, 4 NT 
319 miRNA microarray; 
amostra de tecido 
fresco congelado 

CPT vs. NT: miR-
146b, 222, 155, 221, 
31 

CPT vs. NT: miR-
138, 1, 130b 
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Sanger 

Kitano et al., 
2011 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 
8 HCC, 6 CPT, 6 fv-CPT, 6 
FTC, 6 FA, 8 MNG, 7 HA 

1263 miRNA 
microarray; amostra de 
tecido fresco congelado 

Maligno vs. benigno: 
miR-146b-5p, 222 

 

Maligno vs. 
benigno: miR-
451, 7, 144 

Vriens et al., 
2012 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 
12 fv-CPT, 8 c-CPT, 15 FA, 
12 FTC, 12 HCC, 4ATC, 7 
NT, 14 HN 

~ 850miRNA 
microarray; amostra de 
tecido fresco congelado  

Maligno vs. benigno: 
miR-584, 635, 564, 
550, 628-3p 

Maligno vs. 
benigno: miR-
149, 100, 138, 
125b, 768-3p 

Chou et al., 
2010 

RT-PCR 
Sequenciamento 
por método de 

Sanger 
Não avaliado 100 CPT, 16 NT 

3 miRNAs; amostra 
fresca congelada 

CPT vs. NT: miR-
146b, 221, 222 

CPT vs. NT: - 

Mazeh et al., 
2011 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 
20 CPT, 20 tecido adjacente, 
2 MNG, 3 GD, 2 TA 

6 miRNAs; amostra 
fresca de punção 
aspirativa por agulha 
fina 

CPT vs. Tecido 
adjacente: miR-146b, 
221, 222, 187, 31, 21 

CPT vs. Tecido 
adjacente: - 

Keutgen et 
al., 2012 

 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 
12 c-CPT, 1 pd-CPT, 16 fv-
CPT, 6 FTC, 1 HCC, 22 FA, 
43 HN, 22 TH 

6 miRNAs; amostra 
fresca de punção 
aspirativa por agulha 
fina 

maligno vs. benigno: - 

maligno vs. 
benigno: miR- 

197, 328 

 

Shen et al., 
2012 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado 
3 ATC, 5 FTC, 32 CPT, 4 fv-
CPT, 6 FA, 1 HA, 8 NH, 1 
NNG 

8 miRNAs; amostra 
fresca de punção 
aspirativa por agulha 
fina 

maligno vs. benigno: - 

maligno vs. 
benigno: miR- 

146b, 221 

Sun et al., 
2013 

Não avaliado 
Sequenciamento 
por método de 

Sanger 
Não avaliado 52 CPT, 52 BTN 

5 miRNAs 
selecionados; amostra 
parafinada 

CPT vs. BTN: miR-
146b, 222, 221, 181, 
21 

CPT vs. BTN: - 

CPT: carcinoma papilífero de tireoide; MNG: bócio multinodular; FTC: carcinoma folicular de tireoide; pd-CPT: CPT pouco diferenciado; ATC: carcinoma anaplásico de tireoide; 

FA: adenoma folicular; HN: nódulo hiperplásico; MC: carcinoma medular; NT: tecido normal de tireoide; HÁ: adenoma de células de Hürthle; HCC: carcinoma de células de 

Hürthle; GD: doença de Graves; TH: tireoidite; NNG: bócio não neoplásico; BTN: nódulo tireoideano benigno. 
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De maneira geral, os estudos de expressão de miRNAs mostraram maiores 

diferenças de expressão para os miR-221, miR-222 e miR-146b nas amostras de 

CPT quando comparadas a tecidos normais de tireoide, bócio multinodular e 

adenoma folicular. No entanto, nem os valores de expressão, nem os mesmos 

miRNAs são observados com consistência por todos grupos, evidenciando a 

complexidade do uso de amostras biológicas.  

Quanto aos miRNAs pouco expressos em tumores com relação a amostras 

não tumorais, os resultados não são consistentes, sendo miR-138, miR-1345 e 

miR130b os que aparecem em mais estudos (He et al., 2005; Pallante et al., 2006; 

Tetzlaff et al., 2007; Yip et al., 2011).  

A associação entre mutações frequentes e a expressão de miRNAs também 

tem sido um campo explorado nos estudos de carcinoma papilífero. De forma geral, 

parece haver uma relação entre a expressão do miR-146b (Chou et al., 2010; 

Nikiforova et al., 2008; Sun et al., 2013), miR-221, miR-222 (Nikiforova et al., 2008; 

Sun et al., 2013) e miR-181 (Sun et al., 2013) e a presença da mutação BRAF, 

estando eles significativamente mais expressos nos tumores com a mutação  

quando comparado a tumores sem a mutação. Trabalhos diversos não conseguiram 

estabelecer quaisquer relações entre a presença da mutação e maior expressão 

gênica de miRNAs (Sheu et al., 2009; Sun et al., 2013).  

Em relação a outras mutações observadas em CPT, o miR-187 é encontrado 

mais expresso em amostras tumorais contendo rearranjo RET/PTC ou mutação em 

RAS, apresentando expressão significativamente menor em  tumores positivos para 

a mutação BRAF (Nikiforova et al., 2008).  

O perfil de expressão de miRNAs em algumas linhagens celulares humanas 

de CPT contendo as mutações RET/PTC1 ou BRAF mostrou-se distinto quando 

comparado a linhagens sem quaisquer mutações (Cahill et al., 2006; Cahill et al., 

2007). No entanto, alguns miRNAs em comum são observados mais expressos na 

presença de ambas mutações, sugerindo uma regulação fina da via de sinalização 

comum entre essas duas mutações. Por exemplo, os miRNAs miR-221, miR-222 e 

miR181b são encontrados mais expressos em linhagens contendo as mutações em 

BRAF, RET/PTC ou RAS (Pallante et al., 2006). Os resultados são, no entanto, 

inconclusivos, variando de acordo com a linhagem estudada (Cahill et al., 2007). 
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Apesar das evidências do possível papel dos miRNAs no desenvolvimento e 

progressão do carcinoma papilífero, os resultados são pouco conclusivos, 

evidenciando a necessidade de maiores investigações. 

 

1.5 O papel funcional de microRNAs em carcinoma papilífero 

 

Evidências crescentes mostram os microRNAs como componentes 

importantes de diversas vias canônicas de sinalização, que sofrem ganho ou perda 

de função ao longo do processo carcinogênico, incluindo as de MAPK e de 

PI3K/AKT. A associação entre miRNAs e moléculas alvos presentes nestas vias 

também tem sido um campo explorado nos estudos de carcinoma papilífero. Uma 

ilustração de uma possível atuação de miRNAs nas vias de MAPK e PI3K/AKT está 

representada na figura 2. 

 

Figura 2: Regulação das vias RAS/BRAF/MEK/ERK e PTEN/PI3K/AKT por miRNAs. Fonte: 

de la Chapelle, Jazdzewski, 2011. 

Entre os alvos de miRNAS miR-146b, miR-221 e miR-222 estão os genes 

CDKN1B (p27(kip1)) e p57/kip2, importantes reguladores de ciclo celular (P27(Kip1) 

se liga a Cdk2-cyclin E e impede a transição G1-S) inibido quando a via de 

PI3K/AKT é ativada (Liang et al., 2002; Malashicheva et al., 2002; Shin et al., 2002; 

Viglietto et al., 2002; Visone et al., 2007). A diminuição dos níveis desta proteína foi 
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relacionada diretamente ao aumento da expressão destes miRNAs não só em CPT 

(Visone et al., 2007), mas em glioblastoma (Gillies, Lorimer, 2007; le Sage et al., 

2007) e câncer de próstata (Galardi et al., 2007).  

Outro alvo direto destes miRNAs é o KIT, um receptor de tirosina quinase com 

papel importante no crescimento celular e diferenciação, atuando como um 

oncogene em muitos tipos de câncer (Ashman, 1999; Kitamura, Hirotab, 2004) 

através da ativação das vias de MAPK e PI3K (Todd et al., 2012). A superexpressão 

dos miRNAs miR-146b, miR-221 e miR-222 foi associada à diminuição dramática de 

KIT, tanto proteína quanto transcrito (He et al., 2005). Acredita-se que, em tecidos 

de tireoide, a via de sinalização de c-KIT controle alguns aspectos de diferenciação 

do tireócito ao invés de proliferação celular. A proteína é encontrada ausente em 

CPTs, sugerindo sua associação com o fenótipo maligno das células neoplásicas de 

tireoide (Natali et al., 1995).  

MiR-221 e miR-222 são capazes ainda de atuar diretamente sobre PTEN, 

levando à diminuição do crescimento celular, invasão e migração, ao inibir sua 

expressão ao longo da via de PI3K/AKT (Chun-Zhi et al., 2010). PTEN também pode 

ser regulado negativamente pelo miR-486. A inibição de PTEN e de Foxo1a 

(também alvo de miR-486) leva à fosforilação de AKT, ativando a via. No entanto, a 

ativação de AKT leva a fosforilação de GSK3β e inibição da atividade de Foxo1a, 

inibindo a via de PI3K/AKT através de um mecanismo de feedback negativo (Small 

et al., 2010). 

Apesar dos esforços para entender o papel dos miRNAs no desenvolvimento 

e progressão do carcinoma papilífero, os estudos funcionais envolvendo miRNAs e 

seus alvos são ainda preliminares. Pouco se sabe sobre como essas pequenas 

moléculas atuam nas vias de sinalização mais frequentemente ativas, evidenciando 

a necessidade de ampliação neste campo de pesquisa.  

 

1.6 Identificação de microRNAs em amostras biológicas 

 

Os miRNAs apresentam grande potencial para a pesquisa, visto que, ao 

contrário dos demais ácidos nucléicos, permanecem bem conservados, inclusive em 

material emblocado em parafina (Weber et al., 2006). Inclusive são facilmente 

extraídos de amostras parafinadas devido ao seu pequeno tamanho (Zhang et al., 
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2008). A possibilidade de avaliar miRNAs em amostras parafinadas tornou-os 

biomarcadores interessantes (Hui et al., 2011; Osaki et al., 2008).  

Diversos estudos obtiveram sucesso com esse tipo de abordagem para a 

detecção de miRNAs em tumores de tireoide (Chen et al., 2008; Sheu et al., 2010; 

Visone et al., 2007). Além disso, alguns trabalhos mostraram que os perfis de 

expressão de miRNAs obtidos de material parafinado se assemelham ao obtido de 

materiais frescos (Farragher et al., 2008; Xi et al., 2007).  

Além dos miRNAs, diversos grupos mostraram também ser possível obter 

DNA genômico de material parafinado (Bonin et al., 2010; Tang et al., 2009), mesmo 

com o processo de fixação em formalina levando à ligação cruzada entre DNA e 

proteína (Gilbert et al., 2007) e do formaldeído permeando o tecido ser alterado a 

ácido fórmico, induzindo quebras na cadeia de DNA (Feldman, 1973; Ferrer et al., 

2007; Gilbert et al., 2007; Hewitt et al., 2008; Klopfleisch et al., 2011; Pavelic et al., 

1996). Devido à fragmentação relacionada à idade da amostra e condições usadas 

na sua fixação, a técnica apresenta, portanto, algumas limitações, e parece ser 

válida apenas para análise de sequências curtas, entre 100 pb e 300 pb de tamanho 

(Bonin et al., 2003; Largey et al., 1993; Lewis et al., 2001).  

Uma desvantagem importante quando se utiliza o material parafinado consiste 

na heterogeneidade das amostras: em um mesmo corte podem ser observados além 

do tumor, outros tipos de tecido, tais como tecido livre de tumor e células estromais 

como fibroblastos, linfócitos e células vasculares endoteliais (Ma et al., 2009). Além 

disso, esses materiais podem ocorrer em diferentes proporções no corte, o que pode 

afetar o padrão de expressão gênica, impedindo uma análise precisa do perfil de 

expressão das células cancerígenas (de Bruin et al., 2005; Sugiyama et al., 2002). 

Este fato demanda cuidado ao avaliar os resultados, já que nem sempre remetem às 

propriedades biológicas do próprio tumor (Inoue et al., 2009). Alternativas utilizadas 

para minimizar o problema da heterogeneidade das amostras parafinadas são a 

técnica de microdissecção a laser e a de macro-dissecção histológica.  

Na microdissecção isola-se a área tumoral através de um corte a laser. 

Porém, a técnica pode levar à degradação do material, além de demandar 

amplificação do RNA para obtenção de quantidade suficiente para realizar as 

análises de expressão (Michel et al., 2003; Miura et al., 2002). A análise de padrões 

de expressão gênica em amostras microdissecadas submetidas à amplificação pode 

apresentar baixo coeficiente de correlação quando comparado a amostras não 
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amplificadas, levando à perda de informações relevantes (Boelens et al., 2007; 

Nygaard et al., 2003; Scheidl, et al., 2002; Zhao et al., 2002).  

Já na técnica de macro-dissecção, a área de interesse é isolada por recortes 

manuais, guiados por análise microscópica de uma lâmina corada com Hematoxilina 

& Eosina. Ocorre maior contaminação com células estromais (Kim et al., 2011). 

Porém, a contribuição dos componentes estromais parece não ser tão relevante nos 

resultados de expressão gênica, correspondendo ao fenótipo tumoral (de Bruin et 

al., 2005). 

 Outra técnica possível é a análise do material histológico por morfometria. A 

morfometria é um método quantitativo realizado através da análise de uma imagem 

digitalizada. Essa técnica permite o cálculo da área dos diversos tipos de tecidos 

presentes no material obtido por ressecção. A partir de uma ferramenta 

computacional, mensura-se o perímetro total do corte histológico corado com 

Hematoxilina & Eosina e o perímetro da área tumoral. Consequentemente, é 

possível obter os valores precisos de porcentagem de cada um desses tecidos na 

amostra analisada, o que permite a avaliação mais precisa das características dos 

tecidos parafinados (Sabarense et al., 2012). 

 

1.7 Justificativa do projeto 

 

Com base nesses estudos, acredita-se que miRNAs devam exercer um papel 

importante na regulação de genes associados com o desenvolvimento de CPT, e 

seu estudo pode contribuir para uma melhor compreensão do papel das mutações 

geralmente detectadas. Neste trabalho pretende-se avaliar o perfil de expressão dos 

miRNAs em amostras de CPT caracterizadas quanto à presença de mutações 

frequentes, buscando, assim, uma melhor compreensão dos mecanismos 

moleculares associados a essa patologia, bem como, a identificação de possíveis 

marcadores diagnósticos e/ou para melhor compreensão das alterações genéticas 

associadas a seu prognóstico.  

Isolaremos os miRNAs e avaliaremos a presença de mutação em tecidos 

biológicos preservados em parafina, uma abordagem de grande valor devido à 

disponibilidade deste tipo de material associado ao histórico clínico completo dos 

pacientes diagnosticados com carcinomas de tireoide.  
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Pouco se sabe sobre os efeitos da heterogeneidade das amostras sobre o 

resultado da expressão gênica global de uma determinada molécula, sendo este, 

portanto, uma avaliação adicional deste trabalho.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o perfil de expressão dos miRNAs em amostras de CPT 

caracterizadas quanto à presença de mutações frequentes, buscando, assim, uma 

melhor compreensão dos mecanismos moleculares associados a essa patologia. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 

- Padronização das técnicas de extração de DNA e RNA para a avaliação de 

expressão de miRNAs por PCR em tempo real e sequenciamento tradicional em 

amostras parafinadas. 

- Caracterização das amostras quanto à presença da mutação T1799A em BRAF 

(BRAFV600E) por sequenciamento tradicional, da translocação RET/PTC1 e 

RET/PTC3, e das mutações em RAS códon 12/13 e códon 61. 

- Avaliação da expressão de miRNAs por PCR em tempo real em amostras 

parafinadas contendo tumor e amostras livres de tumor e associação dos resultados 

com a presença ou ausência de mutações. 

- Avaliar a interferência da heterogeneidade das amotras emblocadas na expressão 

de miRNAs. 

- Avaliação da expressão global de miRNAs por microarrays entre amostras 

positivas e negativas para a mutação  BRAFV600E  

- Validação de resultados observados em microarrays em amostras adicionais de 

CPT. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Comitê de ética 
 

 Este trabalho faz parte do projeto intitulado: “Identificação de biomarcadores 

em neoplasias de cabeça e pescoço e tireoide através do estudo de miRNAs 

isolados de amostras de tecido parafinado e fresco” aprovado no Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, sob responsabilidade da Dra. 

Patrícia Severino, conforme documento apresentado.  

 

3.2 Casuística  

 

 Foram selecionados 51 pacientes - 26 casos do Departamento de Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer em São Paulo e 25 

casos de clínica privada, também em São Paulo - todos portadores de Carcinoma 

Papilífero de Tireoide tratados cirurgicamente entre 1999 e 2010, para estudo 

retrospectivo. 

 Foram incluídos apenas os pacientes cujos dados clínicos e 

anatomopatológicos constavam em seus prontuários médicos e cujos espécimes 

cirúrgicos encontravam-se disponíveis e razoavelmente conservados para que o 

estudo pudesse ser realizado após comprovação do diagnóstico e da presença de 

tumor correspondente no material parafinado.  

 Todos os pacientes foram submetidos à tireoidectomia total, ou à 

tireoidectomia total e esvaziamento cervical nos casos de metástases linfonodais 

cervicais presentes ao diagnóstico inicial. Nenhum paciente apresentou metástase à 

distância. 

 Como referência para o estadiamento dos pacientes estudados foi utilizado o 

sistema de classificação TNM UICC 7ª edição1, atualizado em 2009.  

As características clínico-patológicas revisadas encontram-se na tabela 4. 

 

 

 

                                                 
1
 Sobin LH, Wittekind C, eds. UICC: TNM classification of malignant tumors, 7th ed. New York: Wiley-

Liss, 2009 
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Tabela 4: Características clínico-patológicas dos casos de CPT (n=51) e de amostras livres 

de tumor (n=2) incluídos neste estudo. 

Paciente Sexo 
Idade 
(anos) 

Data da 
cirurgia 

Diagnóstico Estadiamento (TNM) Ensaio realizado 

TIR1 M 50 mar.2008 CPT-cv pT1bN0M0 (a), (d) 

TIR2 F 60 mai.2008 CPT-cv pT3N0M0 (a), (e) 

TIR3 F 62 out.2008 CPT-fv pT3N0M0 (d) 

TIR4 F 39 out.2008 CPT-cv pT3(m)N0M0 (a) 

TIR5 F 24 fev.2009 CPT-fv pT1bN0M0 (a), (d) 

TIR6 F 56 abr.2009 CPT-fv pT1aN0M0 (a), (d) 

TIR48 F 60 mai.2007 CPT-cv pT1aN0M0 (b), (d) 

TIR49 F 26 jun.2007 TFT 
 

(b) 

TIR50 F 28 set.2007 CPT-cv pT3(m)N0M0  (d) 

TIR51 F 44 set.2007 CPT-cv pT1a(m)N0M0 (d) 

TIR52 F 23 set.2007 CPT-cv pT3N0M0  (d) 

TIR53 F 46 nov.2007 CPT-cv pT4a(m)N0M0 (d) 

TIR54 F 62 jul.2008 CPT-cv pT1a(m)N0M0 (b), (d), (e) 

TIR55 F 36 nov.2008 CPT-cv pT1aN0M0 
 

TIR56 F 43 fev.2009 CPT-cv pT1aN0M0 (b), (c), (d), (e) 

TIR57 F 50 mar.2009 CPT-fv pT1aN0M0 (b), (d) 

TIR58 F 66 mar.2009 CPT-cv pT3N0M0  (b), (d) 

TIR59 F 57 jun.2009 CPT-fv pT1bN0M0 (b), (c), (d), (e) 

TIR60 F 47 jul.2009 CPT-cv pT1aN0M0 (b), (d), (e) 

TIR61 F 71 jul.2009 CPT-fv pT3N0M0  (b), (c), (d) 

TIR62 F 78 out.2009 CPT-cv pT2(m)N0M0 (b), (d) 

TIR63 M 22 dez.2007 CPT-cv pT1apN1bM0 (c), (d) 

TIR64 M 78 jun.2007 CPT-cv pT3pN1aM0 (c), (d) 

TIR65 M 24 jun.2007 CPT-fv pT1bN0M0 (d) 

TIR66 F 44 ago.2007 CPT-cv pT1a(m)N0M0 (d) 

TIR67 M 52 ago.2007 CPT-cv pT1aN0M0 
 

TIR68 F 49 dez.2007 CPT-fv pT3(m)N0M0 (d) 

TIR70 F 61 out.2007 CPT-fv pT3(m)N0M0 (c), (d) 

TIR71 F 33 jun.2007 CPT-cv pT1aN0M0 (d) 

TIR72 M 43 nov.2007 CPT-fv pT1b(m)N0M0 (d) 

TIR73 F 38 ago.2007 CPT-cv pT1b(m)N0M0 (d) 

TIR74 F 65 out.2007 CPT-fv pT3(m)N0M0  (d) 

TIR75 F 47 set.2007 CPT-cv pT1aN0M0 
 

TIR76 M 27 out.2007 CPT-fv pT1bN0M0 
 

TIR78 F 59 mar.2006 CPT-cv pT3N0M0 (d) 

TIR79 F 45 set.2007 CPT-fv pT1apN1bM0 
 

TIR80 F 53 set.2009 CPT-cv pT1aN0M0 (d) 

TIR81 F 79 nov.2006 CPT-cv pT3(m)N0M0 (d) 

TIR83 M 29 mar.1999 CPT-cv pT3(m)pN1bM0 
 

TIR84 F 25 mai.2003 CPT-cv pT3(m)N0M0 (d) 

TIR86 F 56 jan.2003 CPT-fv pT3N0M0 
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TIR87 F 41 jun.2007 CPT-fv pT1aN1bM0 (d) 

TIR89 F 30 jul.2000 CPT-cv pT2(m)N0M0 
 

TIR90A M 38 ago.2005 CPT-cv pT3(m)pN1aM0 (d) 

TIR91 M 35 out.2001 CPT-cv pT3(m)pN1aM0 (d) 

TIR92 F 39 out.2002 CPT-cv pT3(m)pN1aM0 (d) 

TIR93 F 44 jun.2008 CPT-cv pT3(m)pN1bM0 (d) 

TIR94 F 47 set.2003 CPT-fv pT3N0M0  
 

TIR95 M 51 fev.2009 CPT-cv pT4apN1aM0 
 

TIR97 F 26 ago.2009 CPT-cv pT3pN1aM0 (d) 

TIR98 F 47 nov.2010 CPT-cv pT3(m)N0M0 (d) 

TIR99 F 40 out.2001 CPT-cv pT1aN0M0 (d) 

TIR100  F 50  fev.2009  TFT    (d) 

(a) amostras usadas no ensaio de avaliação da qualidade de extração de miRNAs de 

amostras emblocadas em parafina. (b) amostras usadas na análise de expressão do miR-

146b comparado a uma amostra de bócio. (c) amostras usadas no estudo do impacto da 

heterogeneidade do tecido na expressão gênica (amostras não macro-dissecadas). (d) 

amostras macro-dissecadas. (e) amostras usadas no ensaio de validação da detecção de 

DNA por sequenciamento tradicional. CPT-fv: variante folicular do carcinoma papilífero de 

tireoide. CPT-cv: variante clássica do carcinoma papilífero de tireoide. TFT: tireoide livre de 

tumor (bócio); F: feminino; M: masculino. 

 
3.3 Morfometria 

 

Análise de imagem por morfometria foi utilizada para avaliar tecidos 

parafinados corados com hematoxilina & eosina (H&E).  

Em resumo, as lâminas foram escaneadas no Pannoramic 250 Flash II 

(3DHISTECH), no Departamento de Patologia do Hospital ACCamargo (São Paulo). 

O software Pannoramic Viewer 1.15 permitiu demarcar a região tumoral e a região 

total do corte visto em lâmina, e calcular as áreas, em m2, para posterior cálculo de 

porcentagem de tumor nas amostras utilizadas. A morfometria dos tecidos corados 

com H&E permitiu quantificar in situ as características histológicas dos tecidos, 

possibilitando obter informações quantitativas sobre a localização específica de cada 

tipo de tecido selecionado para análise molecular.  
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3.4 Macro-dissecção  

 

A macro-dissecção foi realizada raspando-se a área tumoral e a área livre de 

tumor previamente identificadas por análise anátomo-patológica e por morfometria. 

As áreas raspadas foram previamente demarcadas nos cortes de 10um estendidos 

sobre uma lâmina. Para a demarcação das áreas seguiu-se como modelo um corte 

corado com H&E. Em alguns casos a própria amostra estendida sobre lâmina foi 

corada com H&E. Em resumo, os cortes foram deixados “overnight” a 56 °C para 

adesão do corte na lâmina. O material foi desparafinizado fazendo-se uma série de 

lavagens com xileno (2x por 2min) e etanol (100% por 1 min, 96% por 1min, 70% por 

2 min). As lâminas foram mergulhadas em água gelada (6x) e incubadas por 2 min 

em hematoxilina gelada. Permaneceram por 1 min em água gelada e incubadas por 

10 s em eosina y. As lâminas foram mergulhadas em etanol gelado (70%, 96% e 

100%, respectivamente) e secaram a temperatura ambiente. Logo em seguida, as 

áreas foram demarcadas e raspadas, e prosseguiu-se o procedimento de extração.  

 

3.5 Extração de DNA e detecção da mutação BRAFV600E e mutações nos códons 

12/13 e 61 do gene RAS por sequenciamento 

 

Para a extração de DNA total do material emblocado em parafina seguiu-se 

as instruções do kit de extração QIAamp® DNA FFPE Tissue (Qiagen, Frederick, 

MD, USA). Em resumo, foram feitos cortes de 10 μm nos blocos de parafina. O 

material foi desparafinizado fazendo-se uma série de lavagens com xileno e etanol. 

O material foi, então, submetido à digestão por protease rigorosa com tempo de 

incubação ótimo para a recuperação de DNA. O DNA foi purificado utilizando-se 

uma membrana acoplada à coluna proveniente no kit de extração. 

Após a extração realizou-se PCR convencional em Mastercycler Gradient 

(Eppendorf, Hamburg, Germany) para detecção das mutações BRAFV600E (éxon 

15), KRAS códon 12/13 e códon 61 (cromossomo 12). Em resumo, 2 μl de DNA (300 

ng) foram amplificados com 200 pmol de cada primer (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

USA), 200 μM de deoxinucleotídeos trifosfato, 1×PCR Buffer, e 1,5 unidade de Hot 

Star Taq DNA Polymerase (Invitrogen, Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA, 

USA) em um volume final de 50 μl.  A PCR foi realizada. 
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As condições experimentais da PCR foram: (1) para BRAFV600E, primers senso 

5'-TCATAATGCTTGCTCTGATAGGA-3’ e anti-senso 5'-

GGCCAAAAATTTAATCAGTGGA-3’ (Davies et al., 2002), com ciclagem a 94ºC por 

5 min (denaturação inicial), seguidas por 40 ciclos (denaturação a 94 ºC por 45 s, 

anelamento a 56 ºC por 45 s e síntese a 72 ºC por 45 s), e extensão final em um 

único ciclo a 72 ºC por 5 min, (2) para KRAS códon 61, primers senso 5′-

GCACTGTAATAATCCAGACT-3′ e anti-senso 5′-CATGGCATTAGCAAAGACTC-3′ 

(Chang et al., 2009), com ciclagem a ciclagem a 94 °C por 5 min (denaturação 

inicial), seguidas por 40 ciclos (denaturação a 94 °C por 30 s, anelamento a 53 °C 

por 30 s e síntese a 72 °C por 1 min), e extensão final em um único ciclo a 72 °C por 

5 min, (3) para KRAS códon 12/13, primers senso  5’- 

CCTTATGTGTGACATGTTCTAATATAG-3’ e anti-senso 5’-

AGTAATATGCATATTAAAACAAGATTTACC-3’ com a ciclagem a 94°C por 5 min 

(denaturação inicial), seguidas por 40 ciclos (denaturação a 94 °C por 30 s, 

anelamento a 56 °C por 30 s e síntese a 72 °C por 1 min), e extensão final em um 

único ciclo a 72 °C por 5 min. 

O produto de amplificação foi avaliado em gel de agarose 2,0% e purificado 

usando kit illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification (GE Healthcare, 

Piscataway, NJ, USA). O material passou por uma série de lavagens com tampão 

proveniente no kit e foi purificado utilizando-se membrana acoplada à coluna, 

segundo instruções do fabricante.  

O produto purificado foi sequenciado em ambas as direções no ABI3500XL 

(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), seguindo as instruções do kit BigDye 

Terminator v3 (Life Technologies). Em resumo, para a reação de cycle sequencing 

as amostras foram submetidas a 96 °C por 2 min, 96 °C por 45 s, 55 °C por 30 s, 

seguidas de 35 ciclos a 60 °C por 4 min. Os primers utilizados foram os mesmos da 

PCR convencional. As amostras foram posteriormente precipitadas com EDTA e 

etanol, seguida de uma série de centrifugações. As amostras foram submetidas a 60 

°C para evaporação do etanol residual, re-suspendidas em Formamida Hi-Di e 

desnaturadas a 95 °C por 3 min, seguida de incubação no gelo por 1 min. O produto 

do sequenciamento foi analisado usando ABI PRISM 3500XL Genetic Analyser 

(Applied Biosystems, Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA, USA), 

comparando-se as amostras com um controle positivo. A Figura 3 ilustra os 
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resultados de sequenciamento para a mutação BRAFV600E. A mesma estratégia é 

utilizada para a identificação das mutações em KRAS. 

A 

 
B 

 
C 

 
 

Figura 3: Ilustração do resultado de sequenciamento para BRAFV600E. A: eletroferograma de 

uma amostra positiva para a mutação BRAFV600E usada como controle. B: eletroferograma 

representativo de uma amostra negativa para a mutação BRAFV600E. C: eletroferograma 

representativo para uma amostra positiva para a mutação BRAFV600E. Setas indicam a 

localização da mutação pontual.  

 

3.6 Detecção da mutação no gene BRAFV600E por qRT-PCR 

 

 A identificação da mutação BRAFV600E por qRT-PCR foi realizada com o kit 

TaqMan® Mutation Detection Assay Competitive Allele-Specific TaqMan® PCR 

(Applied Biosystems), seguindo as instruções do fabricante, em colaboração com o 

Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Cada reação utiliza um par 

de primers lócus específico e uma sonda TaqMan® marcada, um par de primers 

alelo-específico capaz de detectar a mutação e um oligonucleotídeo bloqueador que 

suprime o alelo normal. São realizados dois ensaios: um para a deteção dos alelos 

mutantes e um para a detecção dos alelos normais. 

 Resumidamente, o master mix contendo 1x TaqMan® Genotyping Master Mix, 

1 x Exogenous IPC Template DNA, 1 x Exogenous IPC Mix e 60 ng (2 µL) de DNA 

foi submetido à 95 °C por 10 min, 5 ciclos de 92 °C por 15 s e 5 °C por 1 min, e 40 

ciclos a 92 °C por 15 s e 60 °C por 1 min. A detecção da mutação é feita pelo cálculo 
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de ΔCT obtido da diferença entre os valores de CT dos alelos mutantes e dos alelos 

normais. Os valores de ΔCT são comparados a uma amostra de referência. 

 

3.7 Detecção da mutação no gene BRAFV600E por imuno-histoquímica 
 

A avaliação por imuno-histoquímica da proteína BRAFV600E mutada foi 

realizada em colaboração com o Departamento de Patologia Geral do Instituto de 

Patologia Ruprecht-Karls-University Heidelberg (Heidelberg, Alemanha), segundo o 

protocol descrito por Koperek et al., 2012 (doi: 10.1097/PAS.0b013e318246b527). 

Em resumo, foram extendidos cortes de 10µm sobre lâmina silanizada. As 

amostras foram submetidas a uma série de lavagens para retirada da parafina e 

incubadas com anti-corpo VE1 específico para BRAFV600E. Como controle foram 

utilizadas três amostras de melanomas (dois casos positivos para BRAFV600E 

detectados por sequenciamento, com intensidade moderada e alta de expressão da 

proteína BRAFV600E; um caso negativo para BRAFV600E e ausência de expressão da 

proteína BRAFV600E). Foram consideradas positivas para a mutação, amostras com 

imunorreação homogênea e distinta no citoplasma das células neoplásicas. Os 

resultados foram avaliados por dois patologistas. 

 

3.8 Extração de RNA  
 

Para a extração de RNA total do material emblocado em parafina e do 

material congelado seguiu-se as instruções do kit de extração RecoverAll™ Total 

Nucleic Acid Isolation (Ambion, Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA, USA), 

ou do kit miRNeasy FFPE (Qiagen). Em resumo, foram feitos cortes de 10 μm nos 

blocos de parafina. O material foi desparafinizado fazendo-se uma série de lavagens 

com xileno e etanol. O material fresco congelado foi previamente macerado com um 

morteiro, pistão e nitrogênio líquido. Ambos os materiais foram, então, submetidos à 

digestão por protease com tempo de incubação ótimo para a recuperação de RNA. 

O RNA foi purificado utilizando-se uma membrana acoplada à coluna proveniente no 

kit de extração e lavagens subsequentes.  
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3.9 Quantificação e avaliação da qualidade e da integridade do RNA  
 

A quantificação (concentração do RNA total) e a qualidade (pureza) do RNA 

total extraído das amostras foram realizadas por medições no espectrofotômetro 

NanoVue Spectrophotometer (GE Healthcare). A integridade do RNA foi avaliada em 

um Agilent 2100 Bioanalyzer utilizando o kit RNA 6000 LabChip. 

 
3.10 Detecção do rearranjo RET/PTC por PCR em tempo real 

 

A avaliação do rearranjo RET/PTC foi realizada no Departamento de Biologia 

Celular e do Desenvolvimento, Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da 

Universidade de São Paulo (USP), em colaboração com a Profa. Dra. Edna Kimura 

segundo o protocol descrito por Ricarte-Filho et al., 2009 (doi:10.1158/0008-

5472.CAN-09-0727).  

Em resumo, 100 ng de RNA foram transcritos reversamente a cDNA com 

primer randômico - High Capacity cDNA RT kit (Applied Biosystems, Life 

Technologies Corporation). Em seguida, realizou-se uma PCR em tempo real para 

avaliar a expressão relativa da região dos éxon 10-11 e 12-13 de RET, que 

flanqueiam o rearranjo no íntron 11. Amostras com expressão de 12-13 > 10-11 

foram avaliadas para recombinações específicas de RET, usando primers para 

RET/PTC1 e RET/PTC3. cDNA de linhagem TPC1 (RET/PTC1 positiva), e uma 

amostra de CPT expressando RET/PTC3 foram utilizados como controle. GAPDH foi 

usado como controle interno. O produto da PCR foi aplicado em gel de agarose 2%. 

 
3.11 Síntese de cDNA e PCR em tempo real para detecção de miRNAs 

 

A partir de RNA total extraído foi efetuada a síntese de cDNA seguindo as 

instruções do kit de síntese TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription (Applied 

Biosystems, Life Technologies Corporation). Os primers utilizados foram específicos 

para RNU44 (ID001094), RNU48 (ID001006), U6 (ID001973) 5S (AM30302), miR-

146a (ID00468), miR-146b (ID001097), miR-16 (ID00391), miR-19a (ID00395) miR-

21 (ID00397), miR-221 (ID000524) e miR-222 (ID002276) (Applied Biosystems, Life 

Technologies Corporation). A sequência madura e a localização gênica dos miRNAs 

utilizados segue na tabela abaixo (tabela 5). A síntese foi realizada no termociclador 
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Eppendorf Mastercycler Gradient. Resumidamente, a reação de síntese foi incubada 

por 30 min a 16 °C, seguida de aquecimento a 42 °C por 30 min, e 85 °C por 5 min. 

Tabela 5: Sequência madura e localização gênica dos miRNAs utilizados (Fonte: miRBase 

versão 20 – junho 2013 –  http://www.mirbase.org/) 

Gene Sequência madura  Localização 

miR-146a UGAGAACUGAAUUCCAUGGGUU 5q34 

miR-146b UGAGAACUGAAUUCCAUAGGCU 10q24.32b 

miR-16 UAGCAGCACGUAAAUAUUGGCG 13q14 

miR-21 UAGCUUAUCAGACUGAUGUUGA 17q23.2 

miR-221 AGCUACAUUGUCUGCUGGGUUUC Xp11.3 

miR-222 AGCUACAUCUGGCUACUGGGU Xp11.3 

miR-19a UGUGCAAAUCUAUGCAAAACUGA 13q31.3 

 

A PCR em tempo real foi realizada com kit TaqMan® Universal PCR Master 

Mix (Applied Biosystems, Life Technologies Corporation), seguindo instruções do 

fabricante, em um 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems Inc. CA). As 

reações foram submetidas a 95 °C por 10 min, seguidas por 45 ciclos a 95 °C por 15 

s e 60 °C por 1min. Os resultados foram normalizados com os resultados obtidos 

para os genes de expressão constante (RNAs nucleolares) permitindo corrigir 

alterações em relação à quantidade de material inicial na reação (VanGuilder et al., 

2008). A quantificação relativa da expressão dos miRNAs foi realizada pelo método 

2-Ct (Livak, Schmittgen, 2001).  

 
3.12 Avaliação da expressão global de miRNAs por microarranjos de DNA 

 

O ensaio de expressão global de miRNAs por microarranjos de DNA foi 

realizado com amostras parafinadas de 10 pacientes (Tabela 6). 
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Tabela 6: Relação do pacientes selecionados para o ensaio de expressão global de miRNAs 

por microarranjos de DNA 

Pacientes BRAFV600E 

TIR66 Pos  
TIR67 Neg  
TIR70 Neg  
TIR71 Pos  
TIR73 Pos  
TIR80 Pos  
TIR84 Neg  

TIR90A Pos  
TIR90B Neg  
TIR92 Pos  

 

O ensaio foi realizado pela empresa Exiqon, na Dinamarca. Resumidamente 

as amostras foram marcadas utilizando o miRCURY LNA™ microRNA Hi-Power 

Labeling Kit, Hy3™/Hy5™ com o fluoróforo Hy3™, e hibridadas com miRCURY 

LNA™ microRNA Array (v7), seguindo as intruções do fabricante (miRCURY LNA™ 

microRNA Array Kit, 7th generation, Exiqon A/S, Skelstedet, Denmark). Os slides 

contém sondas para captura de todos os miRNAs humanos depositadas no 

miRBase versão 18, controles positivos e negativos de hibridação, além de 

pequenos RNAs que podem ser usados como normalizadores para os níveis de 

expressão. Dentre os 2084 miRNAs presentes no microarranjo utilizado, nem todos 

apresentaram sinal positivo. A identificação daqueles com sinal suficiente para as 

análises subsequentes foi feita através de uma correção em função do “ruído de 

fundo”, calculado a partir do sinal emitido pelos controles negativos. Foram 

calculados fold-changes (ou a razão entre a expressão de miRNAS) entre amostras 

positivas para a mutação em BRAF e negativas para a identificação de miRNAs 

considerados diferencialmente expressos entre os grupos. 

 

3.13 Análise estatística dos resultados de PCR em Tempo Real 
 

Para avaliar a diferença de expressão gênica entre amostras tumorais 

positivas para a mutação BRAF e amostras tumorais negativas para esta mutação 

foi realizado o teste não-paramétrico para amostras independentes de Mann-

Whitney (GraphPad Prism® Software version 5.00). Considerou-se diferenças 

significativas quando p < 0.05. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Seleção dos pacientes  
 

Neste estudo foram incluídos 51 pacientes com diagnóstico de carcinoma 

papilífero da glândula tireoide, todos tratados com tireoidectomia total. A maior parte 

dos pacientes eram do sexo feminino, ocorrendo na proporção 3,6:1 

(mulher:homem). Trinta e cinco (68,6%) amostras foram caracterizadas como 

variante clássica e dezesseis (31,4%) correspondendo à variante folicular. Na 

ocasião do tratamento cirúrgico, 25 (49%) pacientes tinham 45 anos ou menos. 

Dentre esses 25 pacientes, 10 (40%) apresentaram metástases cervicais linfonodais 

confirmadas em exame anatomopatológico. Os outros dois pacientes que 

apresentaram metástases linfonodais tinham mais de 45 anos. 

As características clínico-patológicas resumidas encontram-se na tabela 7.  

 

Tabela 7: Características clínico-patológicas dos pacientes (n=51) utilizados neste estudo. 

Características clinico-patológicas n (%) 

Sexo  

Masculino  11 (21,6) 

Feminino  40 (78,4) 

Idade média, em anos (variação) 46,5 (22 - 79) 

Recorrência 
 

não  32 (62,7) 

sim 19 (37,3) 

Estadiamento 
 

pT1 24 (47,1) 

pT2 2 (3,9) 

pT3 23 (45,1) 

pT4 2 (3,9) 

pN1 12 (23,5) 

 

Foram encontradas dificuldades de contato e localização de alguns pacientes. 

Houve demora de alguns laboratórios de patologia na disponibilização dos blocos de 

parafina e das lâminas em H&E. Para muitos casos, as lâminas tiveram de ser 

refeitas para a revisão anatomo-patológica. Em casos de tumores muito pequenos 
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(<1mm) inicialmente selecionados a revisão da lâmina mostrou ausência de 

neoplasia restante e o material teve de ser descartado.  

 

4.2 Características de amostras parafinadas e padronizações para análise de 

expressão gênica neste tipo de amostra 

 

A qualidade e a integridade do RNA extraído de amostras parafinadas foram 

avaliadas através de um ensaio eletroforético com o equipamento Bioanalyser e o 

ensaio específico RNA 6000 Pico Chip. Como controle do experimento foi utilizado 

material fresco extraído de uma linhagem celular (SCC25). A qualidade do RNA 

isolado da linhagem foi superior a do tecido emblocado em parafina, apresentando 

as primeiras duas bandas distintas de RNAr 18S e 28S, enquanto o RNA isolado de 

material parafinado resultou em bandas com baixo peso molecular, menor que 100 

nucleotídeos (Figura 4).  

 

 

Amostra Tipo de material 

1 PT 

2 PT 

3 PT 

4 PT 

5 PT 

6 Linhagem celular 

7 PT 

8 PT 

9 PT 

10 PT 

11 Branco 
 

Figura 4: Avaliação da integridade do RNA total extraído de material parafinado de tireoide 

e de material fresco de uma linhagem celular (SCC25) através do ensaio Agilent RNA 6000 

Pico chip no equipamento Bioanalyser. PT: tecido parafinado tumoral. L: padrão de peso 

molecular do kit Agilent RNA 6000 Pico chip. O material parafinado apresenta degradação 

do RNA (apenas um smear é visualizado após corrida), o que não foi observado para a 

linhagem celular (bandas 18S e 28S claras e não há smear). 

 

Para avaliar a quantidade de RNA total inicial na reação de síntese de cDNA 

e a eficiência dos primers de miRNAs, foram utilizadas as quantidades de 10ng e 
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50ng de RNA total de amostras de tireoide emblocadas em parafina para a síntese 

de cDNA e avaliamos a expressão detectada para 3 miRNAs e para dois genes de 

expressão constitutiva passíveis de serem utilizados para normalização das reações 

(RNU44 e RNU48). Os resultados mostraram eficiências próximas de 100% para 

todos os miRNAs selecionados, bem como para os genes RNU44 e RNU48, 

mostrando ser possível utilizar valores intermediários entre 10ng e 50ng de RNA 

total inicial para a síntese de cDNA (Figura 5).    
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Figura 5: Avaliação das quantidades iniciais de RNA para análise de expressão gênica de 

miRNAs e eficiência dos primers (RNU44, RNU48, miR-146a, miR-146b, miR-221 e miR-

222). Os gráficos indicam eficiência próxima de 100% para todos os primers e valores entre 

10ng e 50ng de RNA total inicial para a síntese de cDNA. 

A técnica de PCR em tempo real requer a utilização de genes de expressão 

constitutiva (controles endógenos) para normalização dos resultados de expressão. 

A normalização permite corrigir variações na quantidade de RNA total inicial na 

reação ou variações na eficiência da transcrição reversa. Para selecionar os 

controles endógenos (de expressão constitutiva), avaliamos a expressão do RNU44, 

e RNU48 em 7 amostras de tireoide emblocadas em parafina. Todos são RNA 

nucleolares que apresentam características similares aos miRNAs quanto ao 

tamanho.  
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Os resultados mostraram que todos os controles endógenos apresentaram 

expressão estável e comparável entre as amostras avaliadas. A figura 6 ilustra os 

resultados para o RNU44 e RNU48. 

 

  

I II 

Figura 6: Ilustração do resultado de expressão do gene constitutivo (I) RNU44 e (II) RNU48 

em 7 amostras de tireoide não macro-dissecadas. Baixa variação entre os valores de Ct 

médio entre as amostras indica expressão estável do controle endógeno. 

Para avaliar a eficiência da extração de miRNAs de material parafinado em 

comparação com o que obteríamos de material fresco,  selecionamos o miR-146b, e 

comparamos a sua expressão em  5 pacientes (TIR1, TIR2, TIR4, TIR5, TIR6), 

contendo cada um, uma amostra de tecido congelado de tumor, uma amostra de 

tecido congelado de borda livre de tumor, e uma amostra de tecido tumoral 

emblocada em parafina, totalizando 15 amostras (Tabela 4 em Métodos). Os valores 

de expressão de miR-146b foram normalizados com o valor de expressão de RNAr 

5S.  

Os resultados da PCR em Tempo Real mostraram que os níveis de 

expressão do miR-146b foram significativamente maiores nas amostras de CPT 

congeladas e nos tecidos de CPT fixados em parafina do que nas amostras 

pareadas congeladas e livres de tumor (p<0,05) (Figura 7). Além disso, não foi 

observada diferença entre os níveis de expressão quando comparadas as amostras 

congeladas e as amostras fixadas em parafina (p>0,05).  
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Figura 7: Histograma para a expressão do gene miR-146b em amostras pareadas 
congeladas e emblocadas em parafina. Média e desvio padrão dos valores de expressão 
normalizados para o gene miR-146b em amostras congeladas livres de tumor (N), tumorais 
(T) e amostras tumorais fixadas em parafina (B). Uma diferença significativa foi observada 
entre N e T, e entre N e B, mas não entre T e B.  

 Tendo em vista que a heterogeneidade do material parafinado pode interferir 

na expressão gênica final constatada, o segundo passo foi avaliar a expressão do 

miR-146b em um grupo de amostras heterogêneo quanto à quantidade de tumor 

emblocada. Foram selecionadas, aleatoriamente, 9 amostras de CPT (TIR48, TIR54, 

TIR56, TIR57, TIR58, TIR59, TIR60, TIR61, TIR62) e 1 amostra não tumoral, de 

forma não pareada (Tabela 4 em métodos).  

Nossos resultados mostraram não haver variação significativa entre os 

valores de expressão nas amostras tumorais e das amostras livres de tumor quando 

agrupadas (p > 0.05). Para uma melhor compreensão deste resultado, analisamos a 

quantidade de tumor presente nos cortes utilizados, através da técnica de 

morfometria.  

As amostras apresentaram grande variabilidade quanto à área total 

emblocada e porcentagem de tumor. A porcentagem de tumor variou de 4,43 – 

83,48% entre as 9 amostras de CPT analisadas, além de apresentarem outros tipos 

de tecidos associados ao tumor (tabela 8). 
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Tabela 8: Características das amostras acessadas partir da técnica de morfometria. 

Pacientes 
Porcentagem de 
células tumorais 

(%) 

Área 
total 

(mm2) 
Condições associadas  

TIR48 6,32 34,28 - 

TIR54 4,43 201,88 
Fibrose intratumoral leve; tireoidite 
acentudada. 

TIR56 13,79 178,80 
Inflamação peritumoral leve; fibrose 
peritumoral leve; corpos psamomatosos.  

TIR57 13,02 115,99 
Inflamação intratumoral moderada; fibrose 
intratumoral moderada.  

TIR58 83,48 214,47 
Inflamação peritumoral leve; fibrose leve 
peri e intratumoral.  

TIR59 79,76 198,56 
Fibrose intratumoral leve; corpos 
psamomatosos; nódulo adenomatoso 
associado. 

TIR60 14,82 211,71 
Inflamação peritumoral leve; fibrose 
peritumoral leve; nódulo adenomatoso 
associado.  

TIR61 75,74 205,44 
Inflamação peritumoral leve; fibrose 
intratumoral acentuada; nódulo 
adenomatoso associado.   

TIR62 55,24 376,92 Fibrose moderada peri e intratumoral  

Quando a expressão do miR-146b foi avaliada em cada uma das amostras 

contendo tecido tumoral, individualmente, comparando-as com uma amostra livre de 

tumor, constatamos variabilidade de expressão (Figura 8). 
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Figura 8: Expressão relativa do miR-146b em 9 amostras de CPT comparadas com a 

expressão de uma amostra livre de tumor. Eixo x indica cada um dos pacientes analisados. 

Eixo y apresenta a expressão relativa expressa em Log2 do fold change. Valores acima de 

zero indicam maior expressão na amostra tumoral. Na vertical estão os valores 

correspondentes à porcentagem de células neoplásicas em cada uma das amostras.  

Os pacientes TIR48, TIR56, TIR61 e TIR59 apresentaram níveis de 

expressão elevados para o miR-146b. Entre entanto, nem todas as amostras 

apresentam maior expressão para esse miRNA. Mesmo em amostras com 

porcentagem de tumor significativa e quantidade boa de material emblocado, a 

expressão gênica nem sempre é comparável. Como exemplo, podem ser citadas as 

amostras TIR59 e TIR61, com resultados semelhantes de expressão e de 

quantidade de tecido tumoral na amostra. No entanto, o mesmo não pode ser dito 

quando, a estas amostras, são comparados os pacientes TIR62 e TIR58, ambos 

apresentando quantidade significativa de tumor (acima de 50%), porém com valores 

de expressão bastante inferiores.  

Para avaliar o impacto da porcentagem de células tumorais na expressão 

gênica, macro-dissecamos as 5 amostras do ensaio anterior (TIR54, TIR57, TIR58, 

TIR60, TIR62) que não haviam apresentado maior expressão do miR-146b, 

reduzindo consideravelmente o número de células livres de tumor presentes no 

tecido adjacente. Os níveis de expressão deste miRNA foram comparados entre o 

tecido tumoral e o tecido de margem tumoral livre de tumor, de forma pareada.  
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Na macro-dissecção utiliza-se, geralmente, uma lâmina corada em H&E como 

referência para localização da área tumoral (figura 9). Usamos, neste ensaio, a 

coloração de H&E para facilitar a identificação das áreas de interesse. Selecionamos 

7 amostras para avaliar a influência da coloração na expressão gênica, e 

comparamos a expressão do controle endógeno RNU48 na presença e na ausência 

de coloração. 

 

A B 

Figura 9: Ilustração do material utilizado para a extração de RNA. A: corte sem a coloração. 

Setas indicam as áreas raspadas. B: corte corado com H&E. Áreas pontilhadas indicam a 

localização do tumor.  

Os resultados mostraram estabilidade nos valores de expressão do controle 

endógeno em todas as amostras. Quando comparados à expressão do RNU48 em 

amostras sem a coloração, não observamos diferenças de expressão entre elas 

(Figura 10).  
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Figura 10: Ilustração do resultado de expressão do gene constitutivo RNU48 em amostras 

de tireoide macro-dissecadas (tumor e borda tumoral livre de tumor) após coloração com 

H&E. Os valores de Ct médio obtidos se assemelham aos resultados obtidos para as 

mesmas amostras sem a coloração (não macro-dissecadas).  

Das 5 amostras avaliadas (TIR54, TIR57, TIR58, TIR60, TIR62) observamos 

maior expressão do miR-146b, exceto para o paciente TIR54 (Figura 11). 
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Figura 11: Expressão relativa do miR-146b em 5 amostras de CPT macro-dissecadas 

comparada com a borda tumoral livre de tumor, de forma pareada. Com exceção do TIR54, 

o miR-146b mostrou-se mais expresso nas amostras de CPT. Eixo x indica cada um dos 

pacientes analisados. Eixo y apresenta a expressão relativa expressa em Log2 do fold 

change. Valores acima de zero indicam maior expressão na amostra tumoral.  

A análise morfométrica do paciente TIR54 mostrou significativa infiltração 

inflamatória no tecido peritumoral.  

Para avaliar se a presença de infiltrados inflamatórios é capaz de interferir na 

expressão do miR-146b, selecionamos outras 3 amostras apresentando essa 

condição associada (TIR65, TIR72 e TIR73)  (Figura 12). 
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Figure 12: A: Amostra de CPT (TIR65) em diversos aumentos, mostrando a presença de 

infiltrados inflamatórios na região peritumoral. Da esquerda para a direita: imagem sem 

ampliação escaneada no Pannoramic 250 Flash II (3DHISTECH); barra de aumento 

correspondendo a 2000µm; barra de aumento correspondendo a 200µm. B: Expressão 

relativa do miR-146b em 3 amostras de CPT macro-dissecadas comparada com a borda 

tumoral livre de tumor, de forma pareada. As amostras apresentavam como condição 

associada infiltrados inflamatórios. Com exceção do TIR65, o miR-146b mostrou-se mais 

expresso nas amostras de CPT. Eixo x indica cada um dos pacientes analisados. Eixo y 

apresenta a expressão relativa expressa em Log2 do fold change. Valores acima de zero 

indicam maior expressão na amostra tumoral.  

Apesar das condições associadas serem semelhantes, apenas uma dessas 

amostras (TIR65) apresentou o mesmo resultado de expressão que o paciente 

TIR54.  

Para melhor compreender o impacto da porcentagem de tumor e da 

quantidade de tecido livre de tumor na expressão gênica em amostras parafinadas, 

selecionamos os pacientes TIR56, TIR59 e TIR61, avaliados acima, e quatro 
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pacientes adicionais (TIR63, TIR64, TIR68 e TIR70) para avaliar a expressão do 

miR-146b. Os pacientes apresentavam 2 blocos de material emblocado em parafina 

com diferentes porcentagens de tumor e 2 blocos livres de tumor. Um total de 28 

amostras (14 amostras contento tumor e 14 amostras totalmente livres de tumor) foi 

analisado.  

As características de cada amostra, as porcentagens de tumor e as condições 

associadas encontram-se na tabela 9.  

Tabela 9: Características das amostras de cada um dos 7 pacientes. Destacamos as 

condições associadas descritas no laudo anatomo-patológico.  

Paciente 
Identificação 

do bloco 

Porcentagem 
de células 

tumorais (%) 

Característica 
da amostra 

Condições associadas 

TIR56 B1 1,43 CPT 
Fibrose peritumoral leve; corpos 
psamomatosos. 

 
B2 13,79 CPT Tireoidite leve; fibrose peritumoral leve. 

 
L1  

Livre de 
tumor 

Bócio associado. 

 
L2  

Livre de 
tumor 

Tireoidite. 

TIR59 B1 37,71 CPT Embolia tumoral vascular. 

 
B2 73,54 CPT 

Fibrose intratumoral leve; corpos 
psamomatosos. 

 
L1 

 

Livre de 
tumor 

- 

 
L2 

 

Livre de 
tumor 

Tireoidite focal leve; bócio associado. 

TIR61 B1 5,56 CPT Fibrose leve intratumoral. 

 
B2 24,21 CPT 

Fibrose acentuada intratumoral; apresenta 
um fragmento livre de tumor com bócio 
associado e tireoidite leve. 

 L1  
Livre de 
tumor 

Bócio associado. 

 
L2  

Livre de 
tumor 

- 

TIR63 B1 2,65 CPT 
Infiltrado leve; tireoidite leve; fibrose 
peritumoral leve; presença de um linfonodo 
livre de tumor. 

 
B2 18,30 CPT 

Infiltrado leve intra e peritumoral; 
fibrosemoderada intratumoral; corpos 
psamomatosos; calcificação intratumoral. 

 
L1  

Livre de 
tumor 

Tireoidite leve. 

 L2  Livre de Tireoidite leve. 
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tumor 

TIR64 B1 4,97 CPT Tumor está dentro do vaso 

 
B2 69,08 CPT 

Presenças de corpos psamomatosos; 
fibrose moderada intratumoral. 

 
L1 

 

Livre de 
tumor 

Bócio associado. 

 
L2 

 

Livre de 
tumor 

- 

TIR68 B1 15,54 CPT - 

 
B2 29,97 CPT Fibrose acentuada intratumoral. 

 
L1 

 

Livre de 
tumor 

- 

 
L2 

 

Livre de 
tumor 

- 

TIR70 B1 4,44 CPT Fibrose acentuada intratumoral. 

 
B2 79,94 CPT Fibrose leve intratumoral. 

 
L1 

 

Livre de 
tumor 

- 

 
L2 

 

Livre de 
tumor 

- 

 

Os resultados mostraram que a expressão do miR-146b corresponde à 

porcentagem de tumor quando um paciente é avaliado individualmente. No entanto, 

a intensidade dos níveis de expressão varia entre os pacientes (Figura 13). Por 

exemplo, o TIR61 apresenta baixas porcentagens de tumor (até ~25%) e apresenta 

níveis de expressão do miR-146b semelhantes ao TIR59, TIR64 e TIR70, contendo 

pelo menos ~70% de tumor. 
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Figura 13: Histograma para a expressão do miR-146b em um painel de amostras de 

pacientes diagnosticados com carcinoma papilífero de tireoide. Valores de fold change 

foram obtidos comparando-se as amostras tumorais com o valor médio de expressão das 

amostras livres de tumor, de forma pareada. Eixo x indica cada um dos pacientes 

analisados. Eixo y apresenta a expressão relativa expressa em Log2 do fold change. Valores 

acima de zero indicam maior expressão na amostra tumoral. Na vertical estão os valores 

correspondentes à porcentagem de células neoplásicas em cada uma das amostras. 

Para confirmar esses resultados, selecionamos os miRNAs miR-221 e miR-

222 (Tabela 3). Os resultados foram semelhantes aos observados para o miR-146b 

(Figura 14), evidenciando a variação na expressão desses 3 miRNAs nas áreas livre 

de tumor e nos níveis de expressão individuais de cada paciente. 
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A 

 

B 

 

Figura 14: Histograma para a expressão do miR-221 (A) e miR-222 (B) em um painel de 

amostras de pacientes diagnosticados com carcinoma papilífero de tireoide. Valores de fold 

change foram obtidos comparando-se as amostras tumorais com o valor médio de 

expressão das amostras livres de tumor, de forma pareada. Eixo x indica cada um dos 

pacientes analisados. Eixo y apresenta a expressão relativa expressa em Log2 do fold 

change. Valores acima de zero indicam maior expressão na amostra tumoral. Na vertical 

estão os valores correspondentes à porcentagem de células neoplásicas em cada uma das 

amostras.   

4.3 Detecção de mutações frequentes em CPT: BRAF, RET-CPT, RAS 

 
4.3.1 Avaliação da qualidade do DNA extraído para fins de sequenciamento  
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Para avaliar a qualidade da extração de DNA, foram selecionadas amostras 

de tireoide emblocadas em parafina de 5 pacientes (Tabela 4) e optamos pelo 

sequenciamento por Sanger do fragmento que inclui BRAFV600E para avaliar a 

extração. O método de Sanger é uma das técnicas mais bem estabelecidas no meio 

científico para a detecção de mutações.  

Para as 5 amostras avaliadas não foram observados problemas de 

amplificação. Os fragmentos amplificados correspondiam ao tamanho esperado de 

249pb.  

No entanto, quando mais amostras foram avaliadas, nem todas amplificaram 

após a PCR convencional. Mesmo após aumentada a quantidade de material de 

partida, algumas amostras não foram amplificadas com sucesso (Figura 15).  

 

 

Figura 15: Gel de agarose 2% comparando as bandas formadas pelas amostras e pelo 

controle positivo (CP) - amostra de sangue de uma paciente positivo para a mutação - após 

realizada uma PCR para amplificação da região de interesse do gene BRAF. Um marcador 

de massa molecular de 100pb (Invitrogen™) foi utilizado para avaliar o tamanho das 

bandas. As amostras 3 e 32 (pacientes TIR48 e TIR87, respectivamente) não amplificaram. 

CN: controle negativo. 

Para contornar o problema, adicionou-se à PCR convencional a Q-Solution 

(Qiagen), que é um aditivo que facilita o anelamento entre o primer e seu template, 

aumentando sua especificidade (QIAGEN Multiplex PCR Handbook 10/2010). 

Obtivemos sucesso na amplificação de todas as amostras visando à detecção da 

mutação BRAFV600E.  

 

4.3.2 Detecção da mutação BRAFV600E em amostras de CPT 
  

Iniciamos a detecção da mutação BRAFV600E por sequenciamento direto, 

através do método Sanger, conforme descrito em métodos. Um total de 51 amostras 

foi analisado e detectamos 15 (29,4%) amostras positivas para BRAFV600E.  
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Recentemente foram desenvolvidos métodos com alta sensibilidade e 

especificidade para a detecção da mutação BRAFV600E, entre eles a imuno-

histoquímica e a PCR em tempo real. Utilizamos, portanto, estas duas técnicas para 

confirmar os resultados obtidos por sequenciamento. 

Os ensaios por imuno-histoquímica mostraram-se mais sensíveis: nem 

sempre amostras positivas para BRAFV600E detectado por imuno-histoquímica eram 

positivas quando sequenciadas. No entanto, o oposto não era observado. As 

amostras negativas se confirmavam pelas duas técnicas.  

Avaliando estes resultados em função da quantidade de tumor presente nas 

amostras, observamos que amostras positivas para a mutação através do 

sequenciamento sempre apresentaram considerável porcentagem de tumor, 

enquanto que amostras negativas para a mutação apresentaram porcentagens de 

tumor abaixo de 20%. Esta característica pode ser observada, por exemplo, para os 

pacientes TIR58, TIR62 e TIR64 (positivos para BRAF e com mais de 50% de tumor 

na amostra), e TIR57, TIR71, TIR93 e TIR95 (negativas para BRAF e com menos de 

20% de tumor na amostra) (Tabela 10). Entretanto, encontramos algumas amostras 

com porcentagem de tumor significativa (> 30%) e resultados inconsistentes entre as 

duas técnicas.  

Considerando as observações acima, selecionamos esses 5 pacientes 

(TIR61, TIR74, TIR76, TIR90 e TIR91) negativos para a mutação por 

sequenciamento, mas positivos por imuno-histoquímica, para que o sequenciamento 

fosse refeito utilizando-se amostras enriquecidas em células tumorais pela técnica 

de macro-dissecção. Após macro-dissecadas, dentre os 5 pacientes, duas amostras 

apresentaram-se positivas para a mutação - TIR74 e TIR90 - confirmando os 

resultados de imuno-histoquímica para estas amostras.  

Utilizamos ainda, como técnica alternativa, a PCR em tempo real. Esta 

técnica confirmou todos os resultados de imuno-histoquímica. Com esses 

resultados, as amostras mutadas passaram de 15 (29,4%) para 28 (54,9%).  
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Tabela 10: Caracterização dos pacientes quanto à mutação no gene BRAFV600E e resultados 

da análise morfométrica.  

   BRAFV600E 

Paciente 
Porcentagem 
de tumor (%) 

Área total 
(mm

2
) 

Método de 
Sanger 

Imuno-
histoquímica 

qRT-
PCR 

Porcentagem de 
células mutadas (%) - 

qRT-PCR 

TIR1 39,76 112,64 Pos  - -  
TIR2 - - Pos - -  
TIR3 41,31  64,67 Pos  - -  
TIR4 - - Neg - -  
TIR5 37,03 205,40 Neg  - Neg  
TIR6 31,12 210,25 Neg  - Neg  
TIR48 6,32 34,28 Neg Pos  Pos 17 
TIR50 94,08  213,90 Neg  - Neg  
TIR51 1,23  181,13 Neg  - Neg  
TIR52 80,28  100,74 Neg - Neg  
TIR53 89,20 66,01 Neg Pos  Pos 29,7 
TIR54 4,43 201,88 Neg Neg  -  
TIR55 0,18  281,77 Neg  - Neg  
TIR56 13,79 178,80 Pos Pos  -  
TIR57 13,02 115,99 Neg - Neg  
TIR58 83,48 214,47 Pos Pos  -  
TIR59 79,76 198,56 Neg Neg  -  
TIR60 14,82 211,71 Neg Neg  -  
TIR61 75,74 205,44 Neg Pos  Pos 19,1 
TIR62 55,24 376,92 Pos Pos  -  
TIR63 18,30 81,22 Neg Neg  -  
TIR64 69,08 329,44 Pos Pos  -  
TIR65 38,12 244,68 Neg Neg  -  
TIR66 8,31 86,75 Pos Pos  -  
TIR67 35,98 72,69  Neg Neg  -  
TIR68 29,97 110,17 Neg Pos  Pos  5,56 
TIR70 79,94 208,07 Neg Neg  -  
TIR71 9,24  226,08 Neg Pos  Pos  4,95 
TIR72 74,25 104,65 Pos Pos  -  
TIR73 10,30 69,78 Neg Pos  Pos  5,11 
TIR74 65,07  76,52 Pos Pos  -  
TIR75 4,00  226,17 Neg Neg  -  
TIR76 31,96 312,93 Neg Pos  Neg  
TIR78 30,00 149,67 Pos - -  
TIR79 0,73 187,72 Neg Neg  Neg  
TIR80 8,67 173,50 Pos Pos  -  
TIR81 95,00 160,90 Pos  - -  
TIR83 29,41  100,75 Neg  - Neg  
TIR84 11,65  228,99 Neg Neg  -  
TIR86 0,31  91,50 Neg Neg  -  
TIR87 0,71 64,73 Neg Neg  -  
TIR89 10,26  435,20 Neg Pos  Neg  
TIR90 29,60 194,10 Pos  Pos  -  
TIR91 65,62  170,18 Neg  Pos  Pos 22,7 
TIR92 16,27  144,38 Pos Pos  Pos 12,6 
TIR93 1,29  205,45 Neg  Pos  Pos 1,6 
TIR94 30,00  165,57 Neg Neg  -  
TIR95 3,75  238,14 Neg Pos  Pos 2,49 
TIR97 32,34  161,76 Pos  - -  
TIR98 23,06  223,66 Pos - Pos  36 
TIR99 17,26  97,03 Neg - Neg  
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4.3.3 Detecção da rearranjo RET/PTC em amostras de CPT 
 

Avaliamos a presença dos rearranjos RET/PTC em parte das amostras 

negativas para a mutação BRAFV600E (n=14).  

Para avaliar a mutação por PCR em tempo real foi necessário extrair RNA 

das amostras emblocadas em parafina. Como controle de qualidade das amostras 

quanto a inibidores de reação de PCR utilizamos primers para o gene HPRT (com 

fragmentos gerados de 74 pb). Das quatorze amostras, 10 amplificaram com 

sucesso. No entanto, quando o gene de referência GAPDH, com amplicons de 143 

pb, foi utilizado, nenhuma das amostras amplificou adequadamente. 

Consequentemente, não foi possível avaliar se as amostras negativas para a 

mutação em BRAF possuíam ou não a translocação RET/PTC.  

 
4.3.4 Detecção de mutação em KRAS em amostras de CPT 

 

Dezoito amostras, todas negativas para a mutação BRAFV600E, foram 

submetidas a PCR convencional para amplificação das regiões dos códons 12/13 e 

61. No entanto, apenas oito amostras amplificaram com sucesso e apenas para o 

códon 61 (TIR54, TIR59, TIR60, TIR63, TIR65, TIR84, TIR87, TIR94). Os resultados 

de sequenciamento para estas oito mostraram não haver mutação KRAS códon 61.  

O ensaio para o códon 12/13 não foi bem sucedido. As reações foram refeitas 

diversas vezes, aumentando-se a quantidade de material de partida, trocando-se os 

reagentes e o termociclador. Todas as tentativas foram em vão.  

  

4.4 Expressão de miRNAs em função das mutações frequentes 
 

Para avaliar se a relação entre miRNAs miR-146b, miR-221 e miR-222 e a 

presença de mutações pode ser confirmada, selecionamos, além das amostras 

utilizadas nos ensaios anteriores (item 4.2, n= 19), 20 amostras de carcinoma 

papilífero de tireoide, totalizando 39 amostras avaliadas quanto à mutação em 

BRAF. Optamos por avaliar essa relação por essa mutação ser a mais comumente 

observada em carcinoma papilífero e por termos obtido resultados satisfatórios na 

sua detecção. Das 39 amostras selecionadas 24 eram positivas para a mutação 

BRAF e 15 amostras eram negativas para esta mutação. Os valores de expressão 

foram normalizados com RNU48 e comparados a uma amostra livre de tumor 
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(bócio). Todas as amostras foram macro-dissecadas para o ensaio de expressão 

gênica. 

Resultados anteriores apresentados neste trabalho mostraram, na maior parte 

dos casos, maior expressão dos miR-146b, miR-221 e miR-222 no CPT quando 

comparado ao bócio (Figura 16A, B,C). As mesmas observações foram feitas 

quando acrescentamos mais 20 amostras ao estudo. A figura 16 resume os valores 

de expressão encontrados para todos os pacientes avaliados. 
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A  

 

B  
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C  

 

Figura 16: Histograma para a expressão relativa do miR-146b (A), miR-221 (B) e miR-222 (C) em 39 amostras tumorais (CPT) comparadas 

com  o valor médio de expressão de uma amostra de um paciente que passou por cirurgia para retirada de bócio. Eixo x indica cada um dos 

pacientes analisados. Eixo y apresenta a expressão relativa expressa em Log2 do fold change. Valores acima de zero indicam maior expressão 

na amostra tumoral. Em cinza claro estão as amostras negativas para a mutação BRAFV600E. Em cinza escuro estão as amostras positivas 

para esta mutação. 
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Quando avaliamos a relação entre a expressão de miRNAs e a presença da 

mutação BRAFV600E, observamos diferença estatisticamente significativa apenas para 

o miR-146b (p = 0,013), que apresentou-se mais expressos nas amostras contendo 

a mutação quando comparados as amostras sem mutação. Os miRNAs miR-221 e 

miR-222 mostraram uma tendência de maior expressão nas amostras positivas para 

BRAF, que não foi comprovada estatisticamente (p = 0,37 e p = 0,055, 

respectivamente) (Figura 17). 
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Figura 17: Expressão relativa de miRNAs, representada em Log2 do fold change, em 
amostras positivas e negativas para a mutação BRAF comparadas a uma amostra de bócio. 
(A) Log2 do fold change para o miR-146b mostra diferença estatisticamente significativa de 
expressão entre amostras positivas e negativas para BRAF (p = 0,013), (B) Log2 do fold 
change para o miR-221 não mostra diferença estatisticamente significativa de expressão 
entre amostras positivas e negativas para BRAF (p = 0,37) e (C) Log2 do fold change para o 
miR-222 não mostra diferença estatisticamente significativa de expressão entre amostras 
positivas e negativas para BRAF (p = 0,055).  
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4.5 MiRNAs possivelmente associados à mutação BRAFV600E encontrados 

através da análise dos resultados de microarranjos de DNA e relação com 

vias de sinalização relacionadas ao CPT 

 

Questionamos se outros miRNAs, além dos analisados acima, poderiam estar  

relacionados com a presença da mutação BRAF. Para avaliar esta hipótese, 

realizamos um ensaio de expressão global de miRNAs em amostras positivas e 

negativas para a mutação BRAF. 

Foram selecionadas 10 amostras, 6 positivas (TIR66, TIR71, TIR73, TIR80, 

TIR90A, TIR92) e 4 negativas (TIR67, TIR70, TIR84, TIR90B) para a mutação 

BRAF, com porcentagens de tumor acima de 30%.  

Os resultados de expressão global mostraram 891 miRNAs com intensidade 

de sinal acima do ruído de fundo. A figura abaixo (Figura 18) mostra a quantidade de 

miRNAs detectados para cada uma das amostras individualmente.  

 

 

Figura 18: Histograma mostrando o número de miRNAs detectados acima do valor de ruído 

de fundo para cada uma das amostras individualmente, de um total de 2084 miRNAs 

avaliados.  

Ao comparamos amostras positivas e negativas para BRAFV600E encontramos 

alguns miRNAs pelo menos duas vezes mais expressos nas amostras positivas para 
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a mutação (Tabela 11). Dentre os mais expressos estavam os miRNAs miR-146b, 

miR-221 e miR-222. 

Tabela 11: Lista dos miRNAs encontrados mais expressos em amostras positivas para a 

mutação BRAFV600E comparadas a amostras negativas para a mutação, após análise de 

expressão global de miRNAs por microarranjos de DNA. 

miRNA Log2 Fold Change (BRAF + vs. BRAF -) 

hsa-miR-92a-3p 2,005 

hsa-miR-146b-3p 2,017 

hsa-miR-142-5p 2,072 

hsa-miR-135a-5p 2,073 

hsa-miR-20a-5p 2,161 

hsa-miR-4284 2,176 

hsa-miRPlus-A1086 2,229 

hsa-miR-31-5p 2,263 

hsa-miR-4288 2,674 

hsa-miR-4668-5p 2,816 

hsa-miR-200b-3p 3,041 

hsa-miR-146a-5p 3,220 

hsa-miR-200a-3p 3,250 

hsa-miR-222-3p 3,448 

hsa-miR-221-3p 3,582 

hsa-miR-142-3p 4,081 

hsa-miR-146b-5p 9,885 

 

Além dos miRNAs listados acima, encontramos os miRNAs miR-146a, miR-

16, miR-19a e miR-21 mais expressos no grupo de amostras positivas para a 

mutação BRAFV600E quando comparado ao grupo de amostras negativas para essa 

mutação.  

Para avaliar se a diferença de expressão desses miRNAs era consistente 

entre amostras positivas e negativas para a mutação BRAF, validados os resultados 

por PCR em tempo real em um grupo adicional de amostras. As mesmas 39 

amostras avaliadas para os miRNAs miR-146b, miR-221 e miR-222 foram utilizadas 

no ensaio. 

Os resultados mostraram haver uma grande variação na expressão de cada 

um dos pacientes avaliados individualmente, apresentando alguns, maior expressão, 

enquanto outros apresentaram menor expressão quando comparado à amostra livre 

de tumor (bócio) (Figura 19).  
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Figura 19: Histograma para a expressão relativa do miR-146a (A), miR-16 (B), miR-21 (C) e 

miR-19a (D) em 39 amostras tumorais (CPT) comparadas com  o valor médio de expressão 

de uma amostra de um paciente que passou por cirurgia para retirada de bócio. Eixo x 

indica cada um dos pacientes analisados. Eixo y apresenta a expressão relativa expressa 

em Log2 do fold change. Valores acima de zero indicam maior expressão na amostra 

tumoral. Em cinza claro estão as amostras negativas para a mutação BRAFV600E. Em cinza 

escuro estão as amostras positivas para esta mutação. 
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Ao compararmos os resultados entre o grupo de amostras positivo para BRAF 

e negativo para a mutação, não observamos diferença significativa para nenhum dos 

miRNAs avaliados (Figura 20). 
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Figura 20: Expressão relativa de miRNAs, representada em Log2 do fold change, em 

amostras positivas e negativas para a mutação BRAF comparadas a uma amostra de bócio. 

Nenhum dos miRNAs apresentou diferença estatisticamente significativa entre amostras 

positivas e negativas para BRAF (A) miR-146a (p = 0,44), (B) miR-16 (p = 0,94), (C) miR-

19a (p = 0,38), (D) miR-21 (p = 0,39).  

Apesar de resultados não estatisticamente significativos, observamos 

diferenças na expressão destes miRNAs entre pacientes, miRNAs estes associados 

com vias de sinalização importantes para o CPT.  
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5 DISCUSSÃO 

Tecidos emblocados em parafina representam a maior parte das amostras 

biológicas armazenadas ao longo dos anos pelos departamentos de histopatologia. 

Essas coleções se tornaram de grande valor para a comunidade científica, pois 

permitem estudos retrospectivos. Sabe-se que os ácidos nucleicos vão sofrendo 

degradação com o passar do tempo, comprometendo tanto a qualidade e 

integridade de moléculas de DNA quanto de RNA. Entretanto evidências 

experimentais mostram que os miRNAs permanecem bem conservados no material 

parafinado (Weber et al., 2006), sendo facilmente extraídos desse tipo de amostra 

devido ao seu pequeno tamanho (Abrahamsen et al., 2003; Godfrey et al., 2000; 

Lewis et al., 2001; Masuda et al., 1999; Zhang et al., 2008). Diversos grupos 

mostraram também ser possível obter DNA genômico de material parafinado (Bonin 

et al., 2003; Bonin et al., 2010; Largey et al., 1993; Lewis et al., 2001; Tang et al., 

2009).  

Usando amostras frescas livre de tumor e tumoral, e amostras emblocadas 

em parafina, mostramos expressão comparável para miRNAs extraídos de amostras 

parafinadas e de amostras congeladas pareadas, corroborando com Zhang e 

colaboradores (2008). Não observamos correlação entre tempo de fixação do 

material e idade do bloco (até aproximadamente 10 anos), e variações na expressão 

gênica de miRNA, corroborando com dados da literatura (Lawrie et al., 2007; Leite et 

al., 2011; Siebolts et al., 2009; Xi et al., 2007). Desta forma nossos resultados 

indicaram preservação uniforme dos miRNAs no material de tireoide emblocado em 

parafina, tornando viável a sua utilização para os demais experimentos. A 

preservação uniforme de moléculas de pequeno tamanho também foi observada em 

material corado com H&E. Estudos mostram que a etapa de desidratação durante o 

processo de coloração é capaz de estabilizar o RNA e desativar as RNases 

(Clément-Zina et al., 2008).  

DNA também foi extraído com sucesso de material parafinado permitindo a 

identificação de mutações por sequenciamento por método de Sanger e PCR em 

tempo real. 

Existem diversas mutações descritas em CPT, sendo as mais comumente 

encontradas em BRAF (BRAFV600E), em KRAS (códons 12 e 13 e no códon 61), e 

rearranjos em RET/PTC. Estas mutações são mutuamente exclusivas, ocorrendo 
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raramente em conjunto (Frattini et al., 2004; Kimura et al., 2003; Soares et al., 2003). 

Utilizamos as técnicas de imunohistoquímica e PCR em tempo real para confirmar 

os resultados de sequenciamento por método Sanger para a detecção da mutação 

BRAFV600E. Nossos resultados confirmaram a variabilidade no número de casos de 

CPT positivos para a mutação BRAFV600E encontrada na literatura, evidenciando que 

o tipo de material utilizado e o método de detecção podem influenciar nos resultados 

(Kim et al., 2008; Lee et al., 2010; Ricarte-Filho et al., 2009; Riesco-Eizaguirre, 

Santisteban, 2007; Xing, 2005). Encontramos 54,9% dos casos positivos para esta 

mutação. Além disso, foi comprovada a utilidade das técnicas de imuno-histoquímica 

e PCR em tempo real como ferramentas adicionais na avaliação da mutação 

BRAFV600E, ressaltando o cuidado na seleção e processamento das amostras ao se 

utilizar o sequenciamento tradicional para a detecção da mutação.  

As mutações em KRAS nos códons 12 e 13 e no códon 61 foram avaliadas 

por sequenciamento tradicional em amostras negativas para a mutação BRAFV600E. 

As mutações nos códons 12 e 13 e códon 61 foram avaliadas por serem as de maior 

prevalência no câncer de tireoide (Park et al., 2013; Rivera et al., 2010; Russo et al., 

2005; Suda et al., 2010), mesmo assim, sua frequência é baixa em CPT (Nikiforov et 

al., 2011; Petersen et al., 2012). Nossos resultados mostraram ausência de mutação 

no códon 61 para todas as amostras avaliadas, confirmando a baixa frequência 

observada desta mutação em CPT. O ensaio para o códon 12/13 não foi bem 

sucedido, mesmo após diversas tentativas. Questionamos se o problema estaria 

relacionado ao material utilizado ser emblocado em parafina. Apesar de as mesmas 

amostras terem sido amplificadas com sucesso na avaliação da mutação de 

interesse em BRAFV600E, o tipo de ligação entre os primers para detecção das 

mutações em KRAS pode exigir qualidade diferente. Levantamos também a hipótese 

de que o problema estaria no desenho dos primers para os códons 12 e 13. 

Entretanto, estes mesmos primers são utilizados por nossos colaboradores para a 

avaliação destas mutações em melanoma (resultados não apresentados). 

Os rearranjos em RET/PTC foram avaliados por PCR em tempo real em 

amostras também negativas para a mutação BRAFV600E. Não observamos 

amplificação adequada para o gene de referência GAPDH utilizado no experimento. 

A ausência de amplificação do gene de GAPDH indica que o RNA extraído estava, 

possivelmente, muito degradado para o ensaio selecionado para a detecção de 

RET/PTC. Entretanto, devido às características clínicas dos casos – pacientes com 
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idade avançada e não expostos à radiação – acreditamos que este tipo de alteração 

não seria encontrada (Jacob et al., 1999; Nikiforov et al., 1997; Thomas et al., 1999).  

O miR-146b está descrito como superexpresso em CPT quando comparado a 

tecido de tireoide livre de tumor (Chen et al., 2008; Chou et al., 2010; He et al., 2005; 

Mazeh et al., 2011; Nikiforova et al., 2008; Schwertheim et al., 2009; Sheu et al., 

2009;  Sheu et al., 2010; Sun et al., 2013). A avaliação da expressão deste miRNA 

em um grupo de amostras heterogêneo quanto à quantidade de tumor emblocada 

mostrou não haver variação significativa entre os valores de expressão nas 

amostras tumorais e das amostras livres de tumor quando agrupadas. Esses 

resultados sugeriram que a heterogeneidade do material tem um grande impacto 

nos níveis de expressão gênica, fato evidenciado principalmente após a macro-

dissecção das amostras.  

A avaliação pareada de amostras tumorais e não tumorais (que leva em 

consideração os problemas devido a variações de expressão individual) mostrou 

maior expressão do miR-146b em 4 dos 5 pacientes avaliados. A análise 

morfométrica do paciente com menor expressão do miR-146b mostrou significativa 

infiltração inflamatória no tecido peritumoral. De fato, a família do miR-146 parece ter 

importante papel regulatório na inflamação, podendo até mesmo ser regulada por 

fatores inflamatórios (Okada et al., 2010; Sonkoly et al., 2008). Quando avaliados 

mais pacientes com as mesmas condições associadas, nossos resultados 

mostraram novamente variabilidade na expressão entre os pacientes, evidenciando 

a complexidade molecular presente nos tecidos neoplásicos, e as dificuldades de se 

trabalhar com amostras biológicas. 

Para melhor compreensão do impacto da porcentagem de tumor e da 

quantidade de tecido livre de tumor na expressão gênica em amostras parafinadas, 

selecionamos 7 pacientes com blocos contendo diferentes porcentagens de tumor, e 

condições associadas distintas avaliadas pela técnica de morfometria. Foram 

avaliados os miRNAs miR-146b, miR-221 e miR-222. Os resultados mostraram 

variabilidade de expressão entre os pacientes e em função da porcentagem de 

tumor. Acreditamos que resultados sejam devido a características específicas de 

cada indivíduo, dificultando a comparação de expressão entre pacientes. Esses 

resultados também ressaltam a influência da área livre de tumor na expressão 

gênica e a variabilidade dos níveis de expressão individual entre pacientes. Essas 

características devem ser levadas em consideração, principalmente quando miRNAs 
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são considerados como possíveis biomarcadores de câncer. Os níveis de expressão 

do tecido livre de tumor variam e podem interferir na interpretação dos resultados.  

Os dados sobre a relação entre a presença de mutações e a expressão de 

miRNAs ainda são bastante controversos. Diversos estudos tentaram relacionar a 

expressão dos miRNAs miR-146b, miR-221 e miR-222, encontrados altamente 

expresso em CPT, com a presença de mutações (Chou et al., 2010; Nikiforova et al., 

2008; Sun et al., 2013). Alguns grupos observaram níveis de expressão 

significativamente maiores de miR-146b, miR-221 e miR-222 em amostras contendo 

a mutação em BRAF quando comparadas a amostras sem a mutação (Chou et al., 

2010; Sun et al., 2013). No entanto, para outros grupos, a expressão de miR-146b, 

miR-221 e miR-222 parece independer da presença dessa mutação (Chen et al., 

2008; Sheu et al., 2009). Avaliamos a relação entre esses 3 miRNAs e a presença 

da mutação BRAFV600E em 39 pacientes. Nossos resultados mostraram maior 

expressão dos 3 miRNAs nas amostras tumorais comparadas a amostras de bócio, 

corroborando com dados da literatura (Chen et al., 2008; Chou et al., 2010; He et al., 

2005; Pallante et al., 2006). Quando avaliamos a relação entre a expressão de 

miRNAs e a presença da mutação BRAFV600E, observamos diferença 

estatisticamente significativa apenas para o miR-146b (p = 0,013), que apresentou-

se mais expressos nas amostras contendo a mutação quando comparados as 

amostras sem mutação, confirmando os estudos de Chou e colaboradores (2010), 

Nikiforova e colaboradores (2008) e Sun e colaboradores (2013). Os miRNAs miR-

221 e miR-222 mostraram uma tendência de maior expressão nas amostras 

positivas para BRAF, que não foi comprovada estatisticamente (p = 0,37 e p = 0,055, 

respectivamente). 

Fizemos um ensaio de expressão global de miRNAs em função da mutação 

BRAFV600E para avaliar outros miRNAs que poderiam estar relacionados à presença 

das mutações frequentes em CPT. Observamos os miR-146b, miR-221 e miR-222 

mais expressos nas amostras positivas para BRAFV600E quando comparado às 

amostras negativas para a mutação. Maior expressão também foi observada para os 

miRNAs miR-146a, miR-21, miR-16, miR-19a, miR-200a/b, miR-92a, miR-142, miR-

20a, miR-31, e miR-135a. Parte deles já está relacionada às vias de MAPK e 

PI3K/AKT e câncer de tireoide e/ou outros tipos de carcinomas e vias, como descrito 

tabela 12. 



92 

 

Tabela 12: MicroRNAs envolvidos nas vias de MAPK e PI3K/AKT. 

microRNA 
Localização 
genômica 

Expressão em câncer Função Alvos Referências 

Let-7 

Let-7a-2 
11q24 

Pouco expresso em câncer de 
pulmão, de mama, cólon, ovário, 
estômago e tireoide. 

Supressor 
de tumor 

KRAS, HMGA2, MYC, DICER, BCL-
XL, IMP-1, CDC34, IL6 

Johnson et al., 2005; 
Ricarte-Filho  et al., 2009.  

miR-
125a/b 

19/21 
 

Supressor 
de tumor 

HER2, HER3 
Mattie et al., 2006; Nakanishi 
et al., 2013; Scott et al., 
2007. 

miR-146a 5 
Superexpresso em câncer de 
tireoide 

Oncogene TRAF6, IRAK1, CPT1, KIT 
He et al., 2005; Jazdzewski 
et al., 2008. 

miR-146b 10 
Superexpresso em câncer de 
tireoide. 

Oncogene KIT He et al., 2005. 

miR-15/-
16 

13q31 
Pouco expresso em leukemia 
linfocítica crônica e câncer de 
próstata. 

Supressor 
de tumor 

BCL2, COX2, CHECK1, CCNE1, 
CCND1, CCND2, BMI-1, FGF2, 
FGFR1, VEGF, VEGFR2, CDC25a 

Calin et al., 2002; Chen et 
al., 2008; Cimmino et al., 
2005; Klein et al., 2010. 

miR-181 1 
Superexpresso em câncer de 
próstata, glioma, estômago e 
leucemia linfocítica crônica. 

Oncogene AKT, TCL1 
Efanov et al., 2010; Pekarsky 
et al., 2006. 

miR-19a 13 
  

Rb, PTEN Takakura et al., 2008. 

Família 
miR-200 

1p36 

12p13 

Pouco expresso em câncer de 
mama agressivo. 

Supressor 
de tumor 

ZEB1, ZEB2, BMI-1, SUZ-12, FN1, 
LEPR, CTNNB1, JAG1, MALM2, 
MALM3, p38alpha 

Di Leva, Croce, 2013. 
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miR-21 17q23 
Superexpresso em câncer de 
pulmão, mama, pâncreas, 
estômago, próstata e tireoide. 

Oncogene 
PTEN, TPM1, PDCD4, SPRY1, 
TIMP3, RECK 

Medina et al., 2010; Selcuklu 
et al., 2009. 

miR-221/-
222 

Xp11 
Superexpresso em câncer de 
pulmão, fígado e tireoide. 

Oncogene 

p27(Kip1), p57(Kip2), PTEN, 
TIMP3, FOXO3A, ERalpha, KIT, 
TRSP1, DICER, APAF1, PUMA, 
PTPm 

Felli et al., 2005; Visone et 
al., 2007. 

miR-26a 3p22 
Pouco expresso em câncer de 
fígado, mama, bexiga e tireoide. 

Supressor 
de tumor 

CCND2, CCNE2 Di Leva, Croce, 2013. 

Família 
miR-29  

7q32 

1q30 

 

Pouco expresso em câncer de 
mama, pulmão, fígado, leucemia 
linfocítica crônica, linfoma. 

Supressor 
de tumor 

CDK6, MCL1, TCL1, DNMT1, 
DNMT3a, DNMT3b, AKT, TCL1 

Efanov et al., 2010; Pekarsky 
et al., 2006. 

Família 
miR-34 

1p36 

11q23 

Pouco expresso em câncer de 
cólon, pulmão, mama, bexiga. 

Supressor 
de tumor 

SIRT1, BCL2, NOTCH, HMGA2, 
MYC, MET, AXL. NANOG, SOX2, 
MYCN, SNAIL 

Di Leva, Croce, 2013. 

miR-486 8 
  

PTEN, Foxo1a, IGF-1, p85α 
de la Chapelle, Jazdzewski, 
2011; Small et al., 2010. 

miR-
17/92a 

13q22 
Superexpresso em câncer de 
pulmão, mama, cólon 

Oncogene  

PTEN, BIM, HIF1, PTPRO, p63, 
E2F2, E2F3, TSP-1, CTGF, 
p21(WAF1), JAK1, SMAD4, 
TGFbetaII, MnSOD, GPX2, TRXR2 

Di Leva, Croce, 2013. 

 

 



94 

 

Avaliamos se a expressão dos miR-146a, miR-21, miR-16, miR-19a era de 

fato consistentemente diferente entre amostras positivas e negativas para a mutação 

BRAFV600E, utilizando a técnica de PCR em tempo real em um grupo adicional de 

amostras. Ao compararmos os resultados entre o grupo de amostras positivo para 

BRAFV600E e negativo para a mutação, não observamos diferença significativa para 

nenhum dos miRNAs avaliados (p>0.05). Não existem dados previamente 

publicados na literatura sobre esta possível associação. No entanto, estes miRNAs 

podem participar na regulação fina da expressão de vias relacionadas ao CPT e 

contribuir para fenótipos mais ou menos agressivos da doença. Neste trabalho 

encontramos alguns miRNAs mais expressos em amostras positivas para a mutação 

BRAFV600E, sugerindo que uma combinação complexa de atuação de miRNAs deve 

estar envolvida nas alterações das vias de MAPK e PI3K/AKT contribuindo para o 

fenótipo de CPT. A Figura 21 ilustra esta possível relação e a seguir apresentamos 

estudos que avaliaram o papel de miRNAs que apresentaram expressão diferencial 

entre amostras que apresentavam e não apresentavam a mutação BRAFV600E no 

câncer. 

 

Figura 21: Esquema de sinalização das vias de MAPK e PI3K/AKT, evidenciando a 

alteração BRAFV600E (X), e sua relação com miRNAs. Adaptado de de la Chapelle, 

Jazdzewski, 2011.  
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A via de MAPK apresenta papel fundamental na proliferação e sobrevivência 

celular, contribuindo para o processo tumorigênico (Xing et al., 2013). Sua 

importância está bem caracterizada em CPT (Kondo et al., 2006; Xing, 2008), sendo 

ativada por mutações que incluem BRAF, RAS e RET/PTC (Murugan, Xing, 2011) O 

processo tumorigênico mediado pela via de MAPK pode envolver a superexpressão 

de várias proteínas, incluindo quimiocinas (Melillo et al., 2005; Oler et al., 2008), 

VEGFA (Jo et al., 2006), MET (Giordano et al., 2005; Kumagai et al., 2006), NF- κB 

(Palona et al., 2006), metaloproteinases (Melillo et al., 2005; Mesa et al., 2006; 

Palona et al., 2006) proibitina (Franzoni et al., 2009), vimentina (Watanabe et al., 

2009), HIF1α (Zerilli et al., 2010), PROK1 (também conhecida como EG‑VEGF) 

(Pasquali et al., 2011), uPA e seu receptor uPAR (Nowicki et al., 2010; Nowicki et al., 

2011), TGFβ1 (Knauf et al., 2011; Nucera et al. 2010; Riesco-Eizaguirre et al., 2009) 

e TSP1 (Nucera et al., 2010). Essas proteínas são conhecidas por controlarem 

mecanismos diversos que levam a proliferação celular, crescimento, migração, 

sobrevivência, angiogênesis, invasão e metástase. Parte delas compõe a matriz 

extracelular, e parece exercer papel importante no desenvolvimento do câncer de 

tireoide mediado por oncoproteínas como BRAFV600E (Nucera et al., 2011). 

A via de PI3K-AKT também apresenta papel fundamental na tumorigênese de 

tireoide (Saji, Ringel, 2010; Xing, 2010) e parece ocorrer espontaneamente 

(Miyakawa et al., 2003; Ringel et al., 2001; Vasko et al., 2004). A ativação dessas 

vias pode levar a alterações secundárias nas vias de WNT–β-catenin (Abbosh, 

Nephew, 2005) (envolve genes promotores de tumor), FOXO3 (envolve genes pró-

apoptóticos) (Guigon et al., 2009) e NF‑κB (envolve genes promotores de tumor e 

genes anti-apoptóticos) (Guigon et al., 2009). 

MiR-146b, miR-221 e miR-222 foram encontrados superexpressos em CPT. 

Sua contribuição para o fenótipo tumoral pode estar relacionada a possíveis alvos 

das via de MAPK e PI3K/AKT, como por exemplo, p27/kip1 e p57/kip2, fatores de 

regulação do ciclo celular (Liang et al., 2002; Viglietto et al., 2002; Visone et al., 

2007; Shin et al., 2002). Esses miRNAs são também capazes de levar à diminuição 

dramática KIT, tanto proteína quanto transcrito (He et al., 2005). KIT é um receptor 

tirosina quinase capaz de ativar as duas vias (MAPK e PI3K) (Todd et al., 2012), e 

sua proteína está ausente em CPTs, sugerindo sua associação com o fenótipo 

maligno das células neoplásicas de tireoide (Natali et al., 1995). MiR-221 e miR-222 
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podem também atuar diretamente sobre PTEN, levando a inibição de sua expressão 

ao longo da via de PI3K/AKT (Chun-Zhi et al., 2010).  

PTEN é alvo também de miR-21 e miR-19a, ambos capazes de inibí-lo 

(Medina et al., 2010; Selcuklu et al., 2009; Takakura et al., 2008), contribuindo para 

a desregulação da via de PI3K/AKT. A diminuição de PTEN pode estimular a 

proliferação e levar a iniciação tumoral (Medina et al., 2010; Selcuklu et al., 2009). 

miR-21 foi encontrado mais expresso em diversos tipos de câncer (Cho, 2007; 

Frezzetti et al., 2011; Jazbutyte, Thum, 2010; Mitomo et al., 2008), incluindo CPT 

(He et al., 2005; Sheu et al., 2009; Sheu et al., 2010; Sun et al., 2013; Tetzlaff et al., 

2007). Acredita-se que esse miRNA tenha um papel anti-apoptótico também por sua 

interferência na expressão de PDCD4, promovendo possivelmente o crescimento 

descontrolado, além de poder aumentar a capacidade de invasão de células 

tumorais em diversos tipos de câncer, inclusive no de tireoide (Frankel et al., 2008; 

Lu et al., 2008; Medina et al., 2010; Meng et al., 2006; Selcuklu et al., 2009).  

MiR-146a é encontrado altamente expresso em CPT (He et al., 2005). Sua 

contribuição para o fenótipo tumoral pode se dar através de sua ligação ao PKCε 

(Protein kinase C epsilon), um importante modulador da via de MAPK (Zhang et al., 

2013).  

MiR-16 não foi encontrado mais expresso em CPT por outros grupos. 

Geralmente sua ausência está relacionada ao câncer (Calin et al., 2002). Esse 

miRNA foi um dos primeiros descritos como supressor de tumor e sua perda pode 

resultar no aumento da expressão de genes promotores de tumor, como BCL2, 

BMI1, CCND2 e CCND1, promovendo o crescimento celular e progressão tumoral 

(Calin et al., 2002; Chen et al., 2008; Cimmino et al., 2005; Klein et al., 2010). 

A família do miR-200 foi encontrada mais expressa em linhagens celulares de 

câncer de tireoide apresentando as vias de MAPK e PI3K/AKT desreguladas (Cahill 

et al., 2006). A família deste miRNA também foi associada a tumores bem 

diferenciados de mama, apresentando maior expressão nesses tumores do que em 

tumores pouco diferenciados (Bockmeyer et al., 2011). De forma semelhante, 

tumores bem diferenciados de tireoide, como CPT e FTC, apresentaram maior 

expressão desta família de miRNAs quando comparados a carcinoma anaplásico de 

tireoide – tumor pouco diferenciado (Braun et al., 2010). A família do miR-200 é 

capaz de se ligar diretamente a ZEB1 e ZEB2 (dois fatores de transcrição capazes 

de controlar a transição epitelial-mesenquimal (EMT), e de inibir o gene E-cadherin 
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(CDH1)), suprimindo a EMT (Gregory et al., 2008; Howe et al., 2012), que  é um 

evento essencial para células cancerígenas ganharem motilidade, capacidade de 

invasão e de sobrevivência, aumentando o potencial metastático. Desta forma, a 

família do miR-200 parece ter papel fundamental na preservação do fenótipo 

epitelial, e a diminuição de sua expressão pode ser um evento potencializador da 

desdiferenciação, levando o câncer de tireoide a um fenótipo mais agressivo como o 

observado nos carcinomas anaplásicos (Braun et al., 2011).    

MiR-20 tem papel importante na regulação da proliferação celular em câncer 

de pulmão (Hayashita et al., 2005.) e em leucemia linfocítica crônica (Venturini et al., 

2007). Em tireoide não há dados na literatura sobre a relação deste miRNA e a 

presença de mutações. No entanto, em câncer de mama foi mostrado que miR-20 

exerce um papel importante na proliferação e migração celular através de PTEN (Li 

et al., 2013). 

O miR-92 faz parte do cluster miR-17-92, que também inclui os miRNAs, miR-

19a e miR20a/b (Lee, Dutta, 2009). Não há dados na literatura sobre a relação deste 

miRNA e a presença de mutações frequentes em CPT. No entanto, esse cluster foi 

encontrado superexpresso em linfomas (He et al., 2005; Ota et al, 2004; Rinaldi et 

al., 2007; Tagawa et al., 2007), câncer de pulmão (Hayashita et al., 2005; Matsubara 

et al., 2007) e outros (Volinia et al., 2006). O aumento da expressão do cluster miR-

17-92 foi capaz de acelerar o desenvolvimento de linfoma de células B em 

camundongos superexpressando o oncogene c-myc (He et al., 2005). Um dos 

mecanismos que promove o aumento de expressão deste cluster é justamente 

mediado por c-Myc, que parece ser capaz de ativar a transcrição de pri-miR no 

núcleo (O’Donnell et al., 2005). Além de c-Myc, o cluster também pode ser ativado 

por E2Fs, que envolvem tanto fatores pro-apoptóticos quanto fatores capaz de 

promover proliferação (Sylvestre et al., 2007; Woods et al., 2007). Em contra partida 

miRNAs do cluster regulam negativamente alguns subtipos de E2Fs, contribuindo 

para o mecanismo complexo de regulação, que pode ou prevenir amplificações 

desreguladas, ou minimizar o potencial pró-apoptótico (Lee, Dutta, 2009). 

MiR-31 foi encontrado superexpresso em câncer coloretal (Bandrés et al., 

2006; Slaby et al., 2007; Wang et al., 2009) e em câncer de língua (Lee et al., 2013). 

No entanto, foi encontrado pouco expresso em câncer de mama (Lee et al., 2013), 

câncer gástrico (Lee et al., 2013) e câncer de pâncreas (Lee at al., 2013). Em 

tireoide, o miR-31 foi encontrado superexpresso em CPT (Nikiforova et al., 2008; 
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Tetzlaff et al., 2007). Em nódulos tireoideanos benignos sua maior expressão foi 

relacionada com diminuição da expressão de CCND1, um regulador de ciclo celular, 

sugerindo papel anti-oncogênico (Ferraz et al., 2013). No entanto, Yip e 

colaboradores (2011) mostraram superexpressão deste miRNA e, formas mais 

agressivas de CPT. A superexpressão de miR-31 em câncer de colon foi 

correlacionada com progressão tumoral (Bandrés et al., 2006). Em contra partida, o 

aumento de expressão de miR-31 foi capaz de induzir parada de ciclo celular e 

apoptose, regredindo metástases pulmonares decorrentes de câncer de mama 

(Valastyan et al., 2011).  

MiR-135a é capaz de promover crescimento e invasão em células de câncer 

colo-retal via MTSS1 (Zhou et al., 2012), induzir migração e invasão celular em 

câncer de mama através da ligação a HOXA10 (oncogene) (Chen Y et al., 2012; Liu 

et al., 2012). Em contra partida, miR-135a parece também ser capaz de inibir 

proliferação celular via JAK2 em câncer gástrico via c-MYC em carcinoma renal 

(Yamada et al., 2013; Wu et al., 2012). Em tireoide, miR-135b foi encontrado menos 

expresso em linhagem de CPT apresentando rearranjos em RET (Cahill et al., 

2007). No entanto, foi encontrado superexpresso em amostras de CPT com 

extravasamento extratireoideano. A superexpressão também foi associada com 

maior tamanho tumoral, evidenciando um possível papel na determinação de 

características mais agressivas de CPT (Wang et al., 2013). 

Concluímos que miRNAs podem constituir marcadores biológicos 

interessantes, passíveis de serem analisados em tecidos parafinados, mas que a 

identificação de marcadores fidedignos constitui tarefa complexa que depende de 

procedimentos criteriosos tanto para a seleção de amostras representativas do 

tumor quanto para a parte experimental inicial e de validação.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 Os resultados iniciais deste trabalho consistiram principalmente na seleção e 

caracterização de amostras de CPT, bem como na seleção e padronização de 

técnicas necessárias para a solução das questões propostas neste projeto. 

 As dificuldades para o trabalho com amostras parafinadas são conhecidas e 

tentamos analisar seu impacto nas análises de expressão gênica de miRNAs, bem 

como contornar estas dificuldades da melhor forma possível. A macro-dissecção se 

mostrou essencial, apresentando reprodutibilidade de dados de expressão gênica. 

A escolha de métodos para extração de RNA, DNA, detecção de miRNAs e 

sequenciamento foram adequadas e padronizadas. Devido às limitações do 

sequenciamento por método Sanger quanto à sensibilidade para a detecção de 

mutações, avaliamos outros métodos para detecção de BRAFV600E, método este 

baseado na utilização de anticorpos específicos para a detecção da mutação e 

ensaio por PCR em tempo real. Uma vez caracterizadas as amostras quanto a esta 

mutação, comparamos a expressão de miRNAs entre um grupo de amostras 

positivas e um grupo de amostras negativas para esta mutação.  

Em resumo, podemos concluir: 

- Padronizamos as técnicas de extração de DNA e RNA para a avaliação de 

expressão de miRNAs por PCR em tempo real e detecção de mutações 

frequentes em amostras parafinadas.  

- Caracterizamos as amostras quanto à presença da mutação T1799A em 

BRAF (BRAFV600E) por sequenciamento tradicional, confirmando estes 

resultados com análises realizadas por imuno-histoquímica e PCR em tempo 

real. Os resultados de sequenciamento tradicional mostraram-se menos 

sensíveis, e associados com a quantidade de tumor presente nos cortes, 

ressaltando a importância da seleção cuidadosa da técnica de detecção para 

conclusões sobre a presença de mutações.  

- Avaliamos a presença da translocação RET/PTC1 e RET/PTC3 nas amostras 

de CPT negativas para a mutação em BRAF utilizando a PCR em tempo real. 

Não obtivemos amplificação adequada para a detecção deste rearranjo. Este 

resultado pode ser considerado esperado dada a qualidade do RNA extraído 

(altamente fragmentado) a partir de amostras parafinadas.  
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- Padronizamos reações para a detecção das mutações em KRAS nos códons 

12/13 e códon 61, mas os resultados destes ensaios não nos permitiram 

caracterizar as amostras quanto a estas mutações. Poucas amostras 

apresentaram resultados de amplificação positiva, que permitissem o 

sequenciamento dos fragmentos. Consideramos que as amostras não 

possuíam qualidade de DNA suficiente para a reação com os primers 

utilizados. 

- Avaliamos a expressão de miRNAs por PCR em tempo real em amostras 

parafinadas contendo tumor e amostras livres de tumor e verificamos uma 

associação entre características das amostras e os níveis de expressão 

obtidos. Observamos grande variabilidade quanto à expressão dos pacientes, 

um fato que deve ser levado em consideração quando miRNAs são 

estudados como biomarcadores. 

- Comparamos por microarranjos de DNA a expressão de miRNAs em 

amostras positivas e negativas para BRAFV600E. Encontramos 

diferencialmente expressos os miRNAs estudados no trabalho – miR-146b, 

miR221 e miR-222, mas também outros tries miRNAs envolvidos em 

processos e vias de sinalização semelhantes: miR146a, miR-21, miR-19a e 

miR-16. Avaliamos os resultados em um grupo adicional de amostras, mas 

constatamos grande variabilidade na expressão. Apenas o miR-146b parece 

apresentar, de fato, expressão alterada entre estes dois grupos de amostras.  
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MICRORNA-146B AND IMMUNE RESPONSE: A STUDY USING FORMALIN-FIXED 

AND PARAFFIN-EMBEDDED PAPILLARY THYROID CÂNCER TISSUE 

Ana Carolina Bernardini Moulatlet1, Adriana Sondermann2, Flávia Maziero 
Andreghetto1, Renata Machado Soares1, Flávia Caló3, Fábio Daumas Nunes3, 
Flávio Borges4, Lenine Brandão2, Patricia Severino1 
1 Centro de Pesquisa Experimental, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert 
Einstein, São Paulo, 2 Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, São Paulo, 3 
Departamento de Estomatologia, Faculdade de Odontologia da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 4 Departamento de Saúde Ambiental, Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo. 
Introduction: Differentiated thyroid cancers, including papillary thyroid carcinoma 
(PTC), are a useful model with which to examine interactions between cancer and 
the immune system. Thyroid microcarcinomas are far more common than PTC, 
suggesting that the immune system might restrain the growth of these 
microcarcinomas. MicroRNAs represent a new class of endogenous ˜22-nt non-
coding RNA species that regulate the expression of target genes post-
transcriptionally. Growing evidence suggests that microRNAs play an important role 
in immune system function. As one such molecule, miR-146 is frequently up-
regulated in PTC and seems to affect cytokine signaling and thus the immune 
response. MiR-146 occurs in two distinct isoforms: miR-146a and miR-146b, which 
are differently regulated. Another attractive feature of miRNAs is their high 
conservation in formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissue specimens, allowing 
informative research in well-annotated archives. Objective: (1) Evaluate miR-146b in 
PTC versus surgical margins in fresh tumor samples, (2) correlate results in fresh 
samples with FFPE tissue, and (3) infer miR-146b possible role in immune response 
through the analysis of its in silico predicted targets. Methodology: Fresh samples 
from PTC and normal thyroid tissue were obtained from patients undergoing surgical 
resection. Expression levels of miR-146b obtained from fresh PTC were compared to 
levels in FFPE samples by means of qPCR. MiR-146b gene targets were selected by 
current computational approaches to microRNA target prediction. Results and 
Conclusions: We demonstrate the up-regulation of miR-146b in PTC versus tumor-
free surgical margins. There were no significant differences between miR-146b 
expression levels in fresh PTC and FFPE PTC when these levels were compared to 
normal thyroid samples. TNF receptor-associated factor 6 (TRAF6), which mediates 
signaling to members of the TNF receptor and Toll/IL-1 families, is a miR-146 
predicted target. Recent reports show that TRAF6 is not just involved in innate 
immune response, but also plays a role in cell growth and carcinogenesis through an 
interaction with AKT. We corroborate data on miR-146b as part of the intricate 
network that fine-tunes immune response. 
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