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RESUMO 
 

 

Andreghetto FM. Identificação de microRNAs circulantes e avaliação de sua 
contribuição como marcador de metástases em carcinoma epidermoide de 
cabeça e pescoço. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2015. Versão Corrigidal. 

 
 

MicroRNAs são pequenos RNAs que desempenham papel importante como 

reguladores da expressão gênica em processos de iniciação e progressão do 

câncer. Achados recentes demonstram que microRNAs estão presentes em 

biofluidos, podendo ser encontrados na corrente sanguínea Especula-se que 

alterações nos níveis de expressão dos microRNAs em tecidos tumorais 

podem ser identificadas em plasma. Apesar de desafios relacionados a 

variáveis analíticas e pré-analíticas desta abordagem, há um grande interesse 

clínico em identificar microRNAs circulantes como biomarcadores em câncer 

dada a simplicidade e baixo risco de um exame como este. O carcinoma de 

cabeça e pescoço está entre as principais neoplasias no mundo. Ele está 

associado ao uso crônico de tabaco e álcool e a taxa de sobrevida média fica 

em torno de 50% em 5 anos. O objetivo deste trabalho foi estabelecer 

parâmetros adequados para processamento e detecção de microRNAs 

circulantes, assim como identificar microRNAs circulantes que pudessem 

caracterizar indivíduos portadores de carcinoma de cavidade oral e de 

orofaringe e, em particular, distinguir aqueles que apresentavam metástase 

linfonodal ao diagnóstico daqueles livres de comprometimento linfonodal. A 

expressão de 179 microRNAs foi analisada por PCR em tempo real no plasma 

de 45 indivíduos portadores de carcinoma epidermóide (28 com metástase 

linfonodal ao diagnóstico e 17 sem metástases linfonodais) e 15 indivíduos 

sadios. As amostras foram pareadas quanto a sexo, idade e quanto ao uso de 

tabaco. Identificamos microRNAs preferencialmente expressos em amostras de 

plasma de portadores do tumor, dentre os quais microRNAs já descritos como 

relevantes em carcinoma epidermóide oral, como miR-210, e miRNAs ainda 

pouco estudados, como miR-543. Diferenças importantes foram observadas 

quando tumores de cavidade oral foram analisados separadamente dos 



  

tumores de orofaringe, de acordo com diferenças moleculares existentes entre 

estes sub-sítios tumorais.  MicroRNAs possivelmente envolvidos com o 

processo metastático foram identificados quando amostras de plasma de 

pacientes que apresentavam metástases em linfonodos foram comparadas 

com amostras de pacientes sem comprometimento linfonodal. Dentre estes 

miRNAs destacam-se miR-192 e miR-574, mais expressos em plasma de 

indivíduos portadores de tumores metastáticos de orofaringe e esses dados 

estão de acordo com ,a literatura onde formam identificados com perfil 

semelhante em amostras de plasma associadas a outros tipos de tumor. 

Concluímos que os miRNAs circulantes presentes em plasma podem refletir 

características moleculares do tumor, e que a desregulação da sua expressão 

em contextos específicos, como subsítios tumorais e condições clínicas 

distintas, como a presença ou ausência de metástase, poderiam auxiliar no 

diagnóstico e na avaliação do prognóstico de portadores de carcinoma 

epidermoide de cabeça e pescoço. 

 

Palavras-chave: MiRNAs circulantes, Biomarcador de prognóstico, Carcinoma 

epidermoide de cabeça e pescoço, Metástase linfonodal 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 

 

Andreghetto FM. Identification and contribution of circulating microRNAs as 
metastasis biomarker in head and neck squamous cell carcinoma. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão 
Corrigidal. 
 
 
MicroRNAs are small non-coding RNA molecules with roles in gene regulation 

and implications in cancer initiation and progression. Cell-free microRNAs 

detected in body fluids are of clinical interest due to their possible application as 

biomarkers. The stability of microRNAs in plasma has been demonstrated and it 

seems that alterations in cancer tissue may be detected in plasma from 

patients. Despite the fact that their reliable quantification depends on several 

technical parameters there is great clinical interest in this approach due to its 

simplicity and low risk to the patient. Oral squamous cell carcinoma is one of the 

most common cancer types worldwide. Tobacco and alcohol consumption are 

the most important risk factors and survival rates are about 50% in 5 years. The 

aim of this study was to establish reliable parameters for the detection of 

microRNAs in plasma and to identify plasma microRNAs associated with 

squamous cell carcinomas of the oral cavity and oropharynx as well as with the 

presence of cervical lymph node metastases. With this purpose we evaluated 

the expression of 179 microRNAs in plasma from 45 patients (28 presenting 

cervical lymph node metastases at diagnosis and 17 with no lymph node 

metastasis) and 15 healthy controls. Samples were matched according to age, 

sex, drinking and smoking habits. We identified microRNAs mostly expressed in 

tumor samples, some of which already described in oral squamous cell 

carcinoma, such as miR-210, and microRNAs poorly studied, such as miR-573. 

Comparisons between oral and oropharynx carcinomas yielded several 

differences, in accordance with molecular differences known between these 

cancer types. MicroRNAs possibly involved in the metastatic process were 

identified between plasma samples from individuals presenting lymph node 

metastasis at diagnosis and plasma from patients who were metastasis-free. 

Among these molecules, miR-192 and miR-574 were identified as more 

expressed in plasma from individuals with metastatic oropharynx squamous cell 



  

carcinoma. We conclude that plasma microRNAs may indicate molecular 

characteristics of the tumor and that its differential detection in association with 

specific clinical conditions or sub-sites may be considered as a potential tool to 

help in the diagnosis and prognosis assessment of head and neck squamous 

cell carcinoma. 

 

 

Keywords: MicroRNA, Lymph node metastasis, Metastasis, Oral squamous cell 

carcinoma, Oropharynx squamous cells carcinoma, Cancer biomarker 
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                “The two most important days in your life are the day you were 

born and the day you find out why”. 

 

Mark Twain 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A regulação da expressão gênica é um processo biológico essencial para 

todos os organismos, porém essa regulação é composta de diversos eventos 

complexos. Na década de 90, acreditava-se que os fatores de transcrição eram os 

principais moduladores da expressão gênica. Com o passar dos anos e o avanço 

nas pesquisas, foram sendo descobertos outros fatores essenciais para a regulação 

da expressão gênica, como mudanças estruturais na cromatina que permitem ou 

não o acesso da maquinaria transcricional, splicing do RNA, modificações do RNA 

mensageiro (mRNA) e modificações protéicas pós-traducionais. Mais recentemente, 

discute-se a importância de pequenos RNAs não codificantes, os microRNAs 

(miRNAs), como reguladores pós-transcricionais. 

 Os miRNAs são pequenos RNAs endógenos não codificantes, de 

aproximadamente 22 nucleotídeos de comprimento, que desempenham importante 

papel como moléculas reguladoras de expressão gênica (Lagos-Quintana et al., 

2001). Essa regulação se dá através da complementaridade das sequências fita-

simples dos miRNAs a uma sequência na porção 3’UTR de mRNAs. Esta ligação 

leva à degradação da molécula de mRNA de forma semelhante ao que realizam os 

siRNAs (do inglês, short-interference RNAs), ou à repressão da tradução, levando a 

alterações na regulação da expressão gênica (Kim, 2004; Yekta et al., 2004; Babu et 

al., 2011). 

 Os miRNAs desempenham papéis importantes em grande parte dos 

processos biológicos, incluindo determinação do destino da célula, proliferação e 

morte celular. Além de participarem destes processos vitais, os miRNAs estão 

envolvidos em atividades complexas como resposta imune (O’Connell et al., 2010), 

secreção de insulina (Poy et al., 2004), síntese de neurotransmissores (Greco; 

Rameshwar, 2007), ritmo circadiano (Cheng et al., 2007) e replicação viral (Jopling 

et al., 2005). Recentes análises mostraram a expressão desregulada de miRNAs em 

câncer (Di Leva; Croce, 2010). Os miRNAs podem modular vias oncogênicas ou 

supressoras de tumor, ao passo que os próprios miRNAs podem ser regulados por 

oncogenes ou supressores tumorais (Lee et al., 2009; Di Leva; Croce, 2010). 

O câncer de cabeça e pescoço é a sexta neoplasia mais comum do mundo, 

sendo que mais de 90% desses carcinomas são epidermoides (Vermorken et al., 
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2008; Jemal et al., 2009). Esse tumor tem início na superfície epitelial da mucosa 

que reveste as vias aero-digestivas (cavidade oral, fossas nasais, seios paranasais, 

faringe e a laringe).  Estudos epidemiológicos mostram uma forte relação entre o 

carcinoma de cabeça e pescoço e fatores carcinógenos, especialmente tabaco e 

álcool (Farshadpour et al., 2011). Apesar de diversos avanços para tratamento do 

carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço, a taxa de sobrevida global em 5 anos 

está entre as mais baixas dentre os principais tipos de cânceres, não apresentando 

melhora nas últimas décadas (Pignon et al., 2000; Carvalho et al., 2005; Jemal et al., 

2011). Atualmente, ainda não existem técnicas eficazes para diagnóstico precoce e 

marcadores de prognóstico eficazes. 

A análise de miRNAs circulantes pode ser considerada como uma nova 

promessa para identificação de marcadores moleculares  capazes de predizer 

prognóstico e diagnóstico precoce de neoplasias. Sendo assim, acreditamos que 

miRNAs circulantes em plasma de indivíduos com CECP podem ser utilizados como 

marcadores de prognóstico, em particular, como marcador da presença de 

metástases. Por isso, neste estudo, padronizamos as técnicas de obtenção e 

detecção de miRNAs circulantes em plasma e buscamos encontrar marcadores 

passíveis de serem utilizados para caracterizar amostras de indivíduos portadores 

de CECP que apresentavam metástase ao diagnóstico, de forma a diferenciá-los de 

indivíduos que não apresentavam metástase ao diagnóstico.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 O câncer de cabeça e pescoço compreende um grupo heterogêneo de 

tumores malignos que ocorre no trato aerodigestivo superior, a maioria (93%) dos 

quais do subtipo histológico de células escamosas ou epidermoide (CECP), que 

originam-se no lábio, cavidades nasal e oral, faringe e laringe (Chen; Myers, 2001). 

O CECP é a sexta neoplasia mais comum no mundo e a previsão para 2015 é de 

que o número de novos casos esteja próximo a 650.000, com 353.000 mortes 

(GLOBOCAN, 2012). Na América do Sul, esta doença ocupa a quinta posição entre 

homens e a sexta entre mulheres (GLOBOCAN, 2012). Para 2015, estima-se que 

ocorram cerca de 25.175 novos casos de CECP no Brasil, dentre eles 19.343 

homens e 5.832 mulheres (GLOBOCAN, 2012). Globalmente, o CECP acomete 

mais homens do que mulheres, sendo 50 anos a idade média para o aparecimento 

destes tumores (American Cancer Society, 2012). Já os pacientes jovens 

correspondem à cerca de 1-6% das estatísticas (Lee et al., 2009; Patel et al., 2011). 

Segundo Broumand et al. (2006), os principais s tios prim rios de CECP são o 

assoalho da  oca, a porção ventrolateral da l ngua e o palato mole. A recorrência 

local destes tumores ocorre em aproximadamente 10 a 50% dos pacientes, e estão 

diretamente relacionados ao sítio primário e estadio da doença (Lester; Wight, 

2009). O aparecimento de metástase em linfonodos cervicais ocorrem em cerca de 

33% dos casos (Hosal et al., 2000; Kuriakose; Trivedi, 2009). O comportamento 

agressivo dos tumores prim rios de CECP, est  relacionado   alta disseminação e a 

propensão a met stases em linfonodos cervicais (Arosarena et al., 2006; Lim et al., 

2006). 

Um dos principais fatores de risco de CECP é o uso de tabaco, sendo o 

aumento na taxa de risco determinada pelo tempo e a quantidade de tabaco 

consumido (Schlecht et al., 1999; Zhang et al., 2000). O risco aumentado é atribuído 

à presença de agentes carcinógenos genotóxicos na fumaça do tabaco, incluindo 

nitrosaminas e hidrocarbonetos policíclicos (Choi; Myers, 2008). Outro fator de risco 

para CECP é o consumo de álcool. A reação entre acetaldeídos provenientes do 

etanol e deoxinucleosídeos formam adutos no DNA, que interferem na síntese e nas 

vias de reparo do DNA (Brooks; Theruvathu, 2005), e, além disso, quando utilizado 

junto com o tabaco,  a natureza dos seus solventes químicos aumentam e 
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prolongam a exposição da mucosa oral à carcinógenos presentes no tabaco (Pai; 

Westra, 2009).  

Recentemente, a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), especialmente 

o tipo HPV-16 que foi associada ao desenvolvimento de CECP, principalmente na 

região orofaríngea  (Sugiyama et al., 2003; Chung; Gillison, 2009; Leemans et al., 

2011; Pereira et al., 2011). A vasta maioria de CECP HPV-positivo localiza-se nos 

sulcos dos tecidos linfóides do anel tonsilar, que compreendem as tonsilas linguais, 

palatinas e faríngea, pois parece que as características anatômicas favorecem a 

permanência do vírus (Pai; Westra et al., 2009). Os tumores HPV-positivos 

apresentam características clínicas, anátomo-patológicas e moleculares diferentes 

quando comparados aos HPV-negativos (Chung; Gillison, 2009; Marur et al., 2010; 

Leemans et al., 2011). 

O sistema de classificação e estadiamento TNM, utilizado para o 

estadiamento de neoplasias em geral, classifica os pacientes em estadios segundo o 

tamanho do tumor primário (T), presença de metástase em linfonodos regionais (N) 

ou à distância (M). Esta classificação segue a padronização da  AJCC (do inglês, 

American Joint Committee on Cancer), e é frequentemente utilizado para 

caracterizar tumores de CECP (Quadro 2.1). 
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Quadro 2.1 - Sistema para classificação de tumores de cabeça e pescoço, segundo TNM 
AJCC 8ª edição. 

 

 

 

As lesões iniciais de CECP são dificilmente diagnosticadas, e sabe-se que 

apenas cerca de um terço dos pacientes são diagnosticados em estágios iniciais, 

enquanto os outros dois terços são diagnosticados em estágios avançados da 

doença, muitas vezes já apresentando metástase em linfonodos cervicais (Horner et 

al., 2009). Apesar de estudos como os de Gonzalez-Moles (2002) e Genden  et al. 

(2003), que relacionaram estadios mais avançados e comprometimento linfonodal à 

diminuição de 50% na sobrevida dos pacientes com CECP, este sistema de 

estadiamento não permite caracterizar a heterogeneidade destes tumores ou 

predizer com precisão o prognóstico de um paciente. Os pacientes apresentando um 

mesmo tumor com relação ao subsítio e estadio, podem evoluir de maneiras 

diferentes quanto à progressão, resposta à terapia, taxa de recorrência e sobrevida 

(Leemans et al., 2011; Choi; Chen, 2005). Entretanto, atualmente, esta ainda é a 

classificação mais utilizada para a escolha do tratamento dos pacientes.  

Apesar da qualidade de vida dos pacientes de CECP ter melhorado com os 

avanços cirúrgicos e com técnicas radioterapêuticas, a taxa de sobrevida de 50% 

em 5 anos, não sofreu grandes alterações nas últimas três décadas (Pignon et al., 
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2000; Carvalho et al., 2005; Jemal et al., 2009).  Isso se deve à frequentes 

recorrências loco-regionais, metástases à distância e aparecimento de segundo 

tumor primário nestes pacientes (Jemal et al., 2011). 

 

 

2.1 Alterações moleculares e fatores prognósticos em CECP 

 

 

A presença de metástases linfonodais em pacientes com CECP é hoje o 

principal indicador de pior prognóstico, sendo que a detecção precoce dos tumores 

com propensão a invadir e espalhar através do sistema linfático local seria um 

importante passo para a escolha e do melhor tratamento para o paciente (Dunne et 

al., 2006).  

A carcinogênese em CECP resulta de processos multifatoriais caracterizados 

pelo acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas (Schaaij-Visser et al., 2009; Ha 

et al., 2009). Dentre essas alterações, destacam-se amplificações gênicas, ganho ou 

perda da heterozigose e inativação gênica por metilação, os quais podem alterar o 

perfil de expressão gênica (Choi; Myers, 2008). Os resultados fenotípicos dessas 

alterações estão relacionados a diferentes características do câncer, como sua 

velocidade de crescimento, angiogênese e invasão, características estas associadas 

com o seu potencial metastático. Sendo assim, muitas moléculas, como as descritas 

a seguir, têm sido estudadas como marcadores de prognóstico, incluindo 

metástases, mas ainda não existem marcadores considerados como eficazes para 

avaliar o prognóstico destes tumores.  

 Entre 50 e 80% dos casos de CECP são caracterizados por mutações em 

TP53 (Agrawal et al., 2011; Poeta et al., 2007).  No restante dos casos, a inativação 

funcional do TP53 pode ocorrer via outros mecanismos, incluindo super-expressão 

ou amplificação gênica do MDM2, que codifica a proteína responsável pela 

degradação proteossomal do TP53 e deleção do CDKN2A, que elimina p14/ARF, 

um regulador negativo de MDM2 (Vogelstein et al., 2000). O reestabelecimento ou 

modulação do p53 como alvo de terapia é uma área de bastante interesse, porém 

com sucesso limitado até o momento (Nemunaitis et al., 2009). Sabe-se que a 

inativação de TP53 é também associada com perfil agressivo dos tumores, 

independente do impacto à respostas de terapias genotóxicas. Portanto, TP53 
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truncado ou mutações inibidoras de TP53 são frequentemente associadas a pior 

prognóstico após cirurgia primária com ou sem radioterapia pós cirúrgica, quando 

comparado a mutações não inibidoras ou nenhuma mutação (Poeta et al., 2007). O 

grupo de Cabanillas et al. (2007) relacionou a super-expressão do p53 com 

metástases linfonodais de pacientes com CECP, e sugeriu que o p53 é um forte 

preditor de metástases loco-regionais e indicador de pior prognóstico, assim como 

relatado anteriormente pelo grupo de Shin et al. (2000).  

 Outro gene frequentemente mutado em CECP é o  CCDN1 (do inglês, cyclin 

D1). Trata-se de um proto-oncogene que modula etapas importantes da progressão 

do ciclo celular (Motokura; Arnold, 1993). Em estágio avançados de G1, este gene 

interage com outras quinases dependentes de ciclina (CDKs), promovendo a 

transição da célula em fase G1 para a fase S, e levando à multiplicação celular. 

Desregulação da expressão do CCDN1 pode ocorrer durante a tumorigênese em 

CECP (Izzo et al., 1998).  A super-expressão ou amplificação do gene CCDN1 foi 

observada nestes tumores, mas os relatos variam quanto à sua importância, com 

observações entre 17 e 79%  de pacientes com CECP apresentando esta alteração  

(Quon et al., 2001; Thomas et al., 2005). A super-expressão protéica de ciclina D1 

foi correlacionada com extensão tumoral, metástase em linfonodos regionais, 

estágio clínico avançado e pior sobrevida em CECP (Gleich; Salamone, 2002; 

Braakhuis et al., 2004;  Fakhry et al., 2008). Outros estudos também evidenciaram 

que alterações na expressão ciclina D1 constituem um marcador de prognóstico de 

sobrevivência livre de doença e sobrevivência global reduzidas (Fujii et al., 2001; 

Volavsek et al., 2003). 

 O EGFR (do inglês, epidermal growth factor receptor) é um membro da 

família ErbB/HER2 de receptores transmembrana do tipo tirosina quinase, que 

desempenham importante papel na proliferação celular, diferenciação, sobrevida e 

migração. A super-expressão da proteína EGFR é detectada em cerca de 90% dos 

casos de CECP, sendo que em 10-30% dos casos ocorre a amplificação gênica e 1-

7% mutações pontuais (Loeffler-Ragg et al., 2006; Temam et al., 2007; Morris et al., 

2011). Os principais ligantes responsáveis pela ativação deste receptor são o EGF, 

TNF-α (do inglês, transforming growth factor-α) e anfirregulina. A ligação entre o 

receptor e o ligante resultam em mudanças conformacionais do EGFR, como 

homodimerização e heterodimerização com outros membros da família ErbB, 

levando à auto-fosforilação e ativação do receptor e sinalização downstream de vias 
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importantes como MAPK (do inglês, mitogen-activated protein kinase), PI3K/AKT (do 

inglês, phosphoinositide 3-kinase), JAK (do inglês, Janus kinase )/STAT3 (do inglês, 

signal transducer and activator of transcription 3) (Hynes; Lane, 2005). O complexo 

de ligação EGF-EGFR pode também ser translocado para o núcleo e desempenhar 

a função de um fator de transcrição, tendo como alvo, por exemplo, o gene CCDN1 

que codifica a proteína ciclina D1 e está envolvido na progressão do ciclo celular (Lin 

et al., 2001). A super-expressão de EFGR foi associada à recidiva em metástases 

linfonodais e aumento da resistência do tumor à quimioterapia e radioterapia em 

pacientes com CECP (Ford; Grandis, 2003). Além disso, acredita-se que o aumento 

da expressão de EGFR em tumores apresentando metastáses linfonodais seja um 

importante marcador de prognóstico, principalmente por estar relacionado a 

diminuição da sobrevida global e sobrevida livre de doença (Lothaire et al., 2006). 

 A transição epitélio-mesênquima é um processo no qual as células perdem as 

caraterísticas epiteliais e adquirem o fenótipo mesenquimal, levando a maior 

capacidade de migração e invasão e maior resistência a apoptose (Kalluri; 

Weinberg, 2009). Existem diversos fatores de transcrição envolvidos nesta transição, 

sendo que o aumento da expressão do gene Twist e Snail (inibidor de E- caderina) 

está relacionado à metástase linfonodal (Ou et al., 2008; Yang; Weinberg, 2008). 

Outro fator de transcrição importante que controla a transição epitélio-mesênquima, 

é o oncogene c-Met - um receptor tirosina quinase ativado pelo fator de crescimento 

de hepatócitos (HGF), que na presença do ligante é ativado, desencadeando a 

sinalização das vias de RAS, PI3K, STAT3 e NOTCH, resultando em motilidade, 

crescimento e sobrevivência celular. Tanto o MET quanto o HGF estão super-

expressos em 80% dos tumores de CECP (Knowles et al., 2009; Seiwert et al., 

2009). A super-expressão de MET e do HGF têm papel importante no processo de 

transformação maligna da célula, além de estar relacionada ao aumento da 

motilidade celular, angiogênese e invasão nos pacientes com CECP (Suh et al., 

2014).  

  As metaloproteinases de matriz (MMPs) são uma família de enzimas 

proteolíticas dependentes de zinco que estão envolvidas na degradação e 

remodelação dos componentes da matriz extracelular, como o colágeno, elastina e a 

fibronetina. Vários estudos têm evidenciado que as MMPs atuam no rompimento da 

membrana basal celular e degradação do estroma intersticial, facilitando a invasão 

de células tumorais  e desenvolvimento de metástases (Rosenthal; Matrisian, 2006). 
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Um estudo in vivo demonstrou que tumores de CECP expressam altos níveis de 

MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MMP-10, MMP-11, MMP-13 e 

MMP-14, sendo que a MMP-1, MMP-2 e MMP-9 são associadas à progressão da 

doença (Thomas et al., 2005). A associação da expressão da MMP-2 e MMP-9 com 

o estádio tumoral avançado, invasão tumoral e metástases em linfonodos já foi 

observada em CECP (Miyajima et al., 1995; Thomas et al., 2005; Patel et al., 2005). 

Por conta destas observações, acredita-se que desregulação dessas moléculas em 

CECP possa ser considerada um marcador para predição de metástases (Thomas 

et al., 2005; Patel et al., 2005). 

 O fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) é a molécula mais 

associada com a indução da angiogênese (Senger et al., 1983). A expressão de 

VEGF é induzida por hipóxia e mediada pelo fator indutor de hipóxia (HIF-1a) (Kyzas 

et al., 2005). Os processos angiogênicos desempenham importante papel em CECP, 

principalmente em metástases loco-regionais (Joo et al., 2009; Lv et al., 2011). A 

expressão de VEGF em CECP é associada com doença mais avançada, aumento 

da resistência a agentes citotóxicos e pior prognóstico (Riedel et al., 2004; Bocci et 

al., 2004; Tse et al., 2007).  

 A via de sinalização de NOTCH1 está envolvida em diversas funções 

biológicas, incluindo regulação da capacidade de auto-renovação e sobrevivência. 

Estudos identificaram mutações no gene NOTCH1 em cerca de 14 a 15% de casos 

de CECP, e em outros membros da família NOTCH de 3 a 5% (Agrawal et al., 2011; 

Stransky et al., 2011). A sinalização de Notch promove a diferenciação terminal em 

queratinócitos, através da ativação de queratinas suprabasais e por efeitos indiretos 

nas vias Wnt, Hedgehog e resposta ao interferon (Duan et al., 2006), que são 

importantes para o CECP. A super-expressão de Notch foi observada em amostras 

de pacientes de CECP com metástases linfonodais e relacionada a pior prognóstico 

(Joo et al., 2009).  

 O fator de crescimento transformante alfa (TGF-α) encontra-se super-

expresso em alguns tumores, incluindo o CECP (Kalyankrishna; Granndis, 2006). É 

produzido em macrófagos e queratinócitos, e induz o desenvolvimento epitelial. A 

super-expressão do TGF-α em tumores é associada com pior resposta a 

radioterapia e pior sobrevida (Quon et al., 2001; Leemans et al., 2011). A 

significância prognóstica de TGF-α não é tão estudada quanto EGFR, mas algumas 

evidências sugerem que a super-expressão deste fator de crescimento pode 
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predizer um risco aumentado de recorrência tumoral e sobrevida global reduzida em 

pacientes com CECP (Quon et al., 2001; Leemans et al., 2011). 

Os dados apresentados ilustram parte do conhecimento acerca de mecanismos 

moleculares associados à progressão tumoral em CECP. Apesar de amplo, o 

conhecimento sobre estes processos ainda não é suficiente para a avaliação do seu 

prognóstico, incluindo seu potencial metastático. 

 

 

2.2 miRNAs  e seu papel em câncer e metástase  

 

 

Nos últimos anos, uma classe de pequenos RNAs não codificantes, denominados 

microRNAs (miRNAs) começaram a ser estudados como possíveis marcadores 

moleculares em câncer (Gao et al., 2010; Chung et al., 2010; Nana-Sinkam; Croce, 

2010; Feber et al., 2011). Os miRNAs são pequenos RNAs endógenos não 

codificantes, de aproximadamente 22 nucleotídeos de comprimento, que 

desempenham importante papel como moléculas reguladoras de expressão gênica 

(Lagos-Quintana et al., 2001). Essa regulação se dá através da complementaridade 

das sequências fita-simples dos miRNAs a uma sequência na porção 3’UTR de 

mRNAs. Esta ligação leva à degradação da molécula de mRNA de forma semelhante 

ao que realizam os siRNAs (do inglês, short-interference RNAs), ou à repressão da 

tradução, levando a alterações na regulação da expressão gênica (Kim, 2004; Yekta et 

al., 2004; Babu et al., 2011). A interação entre miRNAs e seus alvos constitui um 

sistema complexo onde um único miRNA pode interagir e regular diversos alvos e, por 

outro lado, diversos miRNAs podem controlar um mesmo alvo (Griffiths-Jones et al., 

2005). Os miRNAs estão envolvidos em processos biológicos essenciais como 

regulação do ciclo celular, apoptose e diferenciação celular (Shiiba et al., 2010).  

MiRNAs podem atuar como oncogenes ou supressores de tumor. Alguns 

estudos abordaram a desregulação de miRNAs no contexto de câncer, sugerindo 

que estas moléculas poderiam ser utilizadas no diagnóstico e como marcadores de 

prognóstico (Guo et al., 2014; Yang et al., 2014; Barbano et al., 2014; Melbø-

Jørgensen et al., 2014; Yu et al., 2015). No trabalho de Guo et al. (2014), por 

exemplo, os autores associaram a baixa expressão do miR-133b em amostras de 

tecido tumoral de câncer gástrico comparado a margem livre de tumor à invasão e 
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maior agressividade tumoral. O re-estabelecimento da expressão do miR-133b por 

estudo de super-expressão diminuiu a proliferação, migração e invasão celular. 

Esses achados sugerem que o miR-133b atua como um supressor tumoral e 

acreditam que esse miRNA possa se tornar uma promessa para o diagnóstico ou 

alvo terapêutico para o câncer gástrico. Já no trabalho de Yang et al. (2014), o 

aumento da expressão do miR-21 e diminuição da expressão do seu gene alvo, 

IGFBP3, em amostras de glioblastoma comparado a margem livre de tumor, está 

relacionado à pior sobrevida, sugerindo um papel oncogênico nesse tipo de tumor. A 

investigação deste miRNA como marcador prognóstico é bastante intensa, pois 

existem trabalhos mostrando que apesar da sua expressão ser constitutiva em 

diferentes tumores, amostras de tumores mais agressivos expressam mais o miR-21 

(Barbano et al., 2014; Melbø-Jørgensen et al., 2014; Yu et al., 2015).  

O papel regulatório dos miRNAs em metástase é bastante estudado e 

miRNAs diretamente relacionados a este processo foram denominados metastamiRs 

(Hurst et al., 2009). MetastamiRs promovem ou inibem várias etapas na migração e 

metástase de células tumorais, possuindo efeitos pró-metastáticos ou anti-

metastáticos (White et al., 2011). Apesar de pouco numerosos, alguns trabalhos já 

abordaram a identificação de miRNAs associados com  metástases em CECP e 

alguns deles serão citados a seguir. 

 No estudo de Liu et al. (2009) seis linhagens celulares de CECP distintas 

quanto ao potencial metastático foram comparadas quanto aos níveis de expressão 

de miRNAs. A baixa expressão do miR-138 foi observada em todas as linhagens 

celulares altamente invasivas, assim como previamente observado em tumores de 

tireóide (Mitomo et al., 2008). Ensaios de ganho de função do miR-138 levaram as 

células de CECP à parada do ciclo celular e apoptose, e os ensaios de perda de 

função do miR-138 com as mesmas células, aumentaram invasão celular e inibição 

da apoptose, mostrando a importância deste miRNA na metástase e progressão do 

CECP.  

 A baixa expressão do miR-222 em células derivadas de CECP metastático foi 

relacionada à progressão da doença (Liu et al., 2009). O miR-222 tem como alvo o 

gene p27, que é um inibidor do ciclo celular e em tumores encontra-se com a 

expressão desregulada (Miller et al., 2008; Hu et al., 2009). Ensaios funcionais que 

super-expressavam o miR-222 nas células derivadas de CECP metastático (UM1) 

não modificaram a expressão dos genes envolvidos em apoptose e ciclo celular, 
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como o gene p27, mas diminuíram a invasão celular. Junto a isso, o grupo confirmou 

que o gene da metaloproteinase de matrix 1 (MMP1) é um alvo do miR-222, e que 

sua expressão é diminuída quando o miR-222 está super-expresso,  o que contribui 

para a metástase das células tumorais (Yang et al., 2001; Nelson et al., 2003; 

Nelson; Melendez, 2004). 

 O estudo de Su et al. (2010) mostrou que tumores de CECPs metastáticos 

estão associados com baixos níveis de TAp63, um membro da família p53, que age 

como gene supressor tumoral. CECPs metastáticos também exibiram níveis 

reduzidos de Dicer, uma endoribonuclease envolvida no processamento de miRNAs. 

O TAp63 se liga e transativa o promotor da Dicer, sugerindo um papel em metástase 

através da alteração do processamento do miRNA. Ao lado disso, o miR-130b (He et 

al., 2007) estava pouco expresso em células de CECP que são knockout para 

TAp63. Baseado nestes dados, os autores do trabalho concluíram que a TAp63 

participa da inibição do processo de metástase, que também envolve a regulação 

transcricional coordenada de Dicer e miR-130b (Su et al., 2010). 

 Detectou-se baixa expressão do miR-204 em tumores de CECP, 

possivelmente relacionada ao desbalanço genômico do locus 9q21.1-22.3, 

correspondente ao gene TRPM3 (do inglês, transient receptor potential melastatin 

3), gene associado com predisposição genética a tumores de cabeça e pescoço 

(Lee et al., 2010; Abou-Elhamd et al., 2008). Alvos preditos para o miR-204 que 

estão super-expressos em CECP tem funções relacionadas a adesão celular, 

regulação do ciclo celular e proliferação celular e a super-expressão do miR-204 

inibe a interação célula-matriz, motilidade e invasão in vitro (Lee et al., 2010; Yang et 

al., 2010; Bao et al., 2013). O padrão de expressão de 19 genes alvo do miR-204 em 

diferentes subtipos tumorais de CECP mostrou um possível papel idesse miRNA no 

prognóstico de CECP (Chung et al., 2004).  

 O grupo de Childs et al. (2009) observou que a baixa expressão do miR-205 e 

let-7d em 104 amostras de tecido de CECP comparado às margens livres de tumor, 

estavam relacionados à recorrência loco-regional e pior sobrevida (Long et al., 

2009).  

 Apesar da disponibilidade de informação sobre a biologia e mecanismo de 

ação dos miRNAs em processos metastáticos de pacientes com CECP, na prática 

ainda não existem protocolos estabelecidos para o uso dessas moléculas como 

marcadores de prognóstico. Discute-se sobre  técnicas de detecção eficazes e 
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precisas destas moléculas, que sejam capazes de predizer o desenvolvimento da 

doença.  

 

 

2.2.1 miRNAs circulantes em plasma e soro como marcadores em câncer 

 

 

Marcadores moleculares que possam ser obtidos de forma pouco invasiva para 

o paciente e que permitam  o acompanhamento da progressão ou o diagnóstico do 

câncer são foco de intensas pesquisas. O soro, plasma, urina e saliva são biofluidos 

frequentemente analisados quanto a presença de marcadores com estes fins 

(Kosugi et al., 2004; Mroczko et al., 2008; Lee et al., 2009; Lipschitz et al., 2013). 

Kosugi et al. (2004) avaliaram os níveis de três  antígenos presentes no soro de 

pacientes com câncer de esôfago - o antígeno carcinoembionário (CEA), o antígeno 

carboidrato (CA) 19-9 e o antígeno de células do carcinoma epidermoide (SCC) – e 

discutiram o uso do SCC como preditor para câncer esofágico avançado associado 

a pior sobrevida apos esofagectomia. O grupo de Mrocszko et al. (2008) avaliou os 

níveis de antígenos de MMP9 presentes no soro de pacientes com câncer de 

esôfago, e sugeriu seu uso como eficaz marcador tumoral diagnóstico. Lee et al. 

(2009) sugeriram o uso de uma imunoglobulina de cadeia pesada (CA215), presente 

no soro, como marcador do monitoramento da resposta dos cânceres de ovário e 

cérvix. Outro biofluido bastante avaliado pela fácil obtenção é a saliva, como foi 

sugerido pelo grupo de Lipschitz et al. (2013) para uso na detecção de alfa-amilase 

em pacientes que se curaram do câncer, porém que adquiriram outros distúrbios 

associados a doença prévia. 

Nos últimos anos, foi demonstrado que os miRNAs não são apenas detectados 

em tecidos, mas também circulantes no soro, plasma, saliva e urina (Song et al., 

2011; Wei et al., 2011; Wiklund et al., 2011; Yamada et al., 2011). Alguns estudos 

demonstraram que a expressão dos miRNAs em biofluidos é estável por não sofrer 

degradação após manuseio, diferenças de pH e temperatura, além de sua 

expressão ser consistente entre indivíduos (Calin; Croce, 2006; Chen et al., 2008; 

Filipowicz et al., 2008; Mitchell et al., 2008). Muitas especulações surgiram sobre 

como poderiam pequenos RNAs estarem livres na circulação e não sofrerem 

degradação por ribonucleases endógenas. No momento, acredita-se que miRNAs 
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derivados de tumores são resistentes à atividade de ribonucleases por estarem 

empacotados em microvesículas secretoras como exossomos, micropartículas e 

corpos apoptóticos (Zernecke et al., 2009; Pegtel et al., 2010; Kosaka et al., 2010; 

Komatsu et al., 2011), porém ainda pouco se sabe sobre como e porque 

aconteceriam estas mudanças nos níveis de miRNAs circulantes. Acredita-se que a 

lise celular  ou um aumento no número de exossomos rompidos, em células 

doentes, contribua para níveis elevados de certos miRNAs circulantes (Falcone et 

al., 2015). 

Os primeiros indícios sobre uma relação entre miRNAs circulantes e câncer 

foram obtidos em 2008 quando o grupo de Lawrie et al. (2008) encontrou um 

aumento significativo nos níveis de expressão do miR-155, miR-21 e miR-210 no 

soro de 60 pacientes com linfoma difuso de células B grandes quando comparados 

aos controles. Pouco depois, um estudo de perfil de expressão de miRNAs em 

pacientes com carcinoma epidermoide de língua identificou alterações comparando 

tanto o tecido tumoral com o tecido livre de tumor pareado quanto o plasma destes 

pacientes (Wong TS et al., 2008), sendo o miR-184 aquele com maior expressão no 

tecido tumoral e no plasma dos pacientes. Ambos trabalhos tentavam identificar um 

possível biomarcador no sangue, através do perfil de expressão de miRNAs. 

Após os primeiros relatos da presença de miRNAs na circulação, muitos grupos 

começaram a  investigar o seu potencial como biomarcador em câncer. Alguns 

exemplos incluem estudos sobre o câncer de próstata (Mitchell et al, 2008), 

colorretal (Ng et al., 2009), ovário (Resnick et al., 2009), mama (Heneghan et al., 

2010), gástrico (Tsujiura et al., 2010), pulmão (Zheng et al., 2011), pâncreas 

(Morimura et al., 2011) e esôfago (Zhang et al., 2012).  

No contexto de CECP, ainda pouco se conhece sobre os miRNAs circulantes, 

assim como sobre uma  possível expressão diferencial de miRNAs relacionados à 

agressividade destes tumores.  Os miRNAs estudados em plasma de pacientes com 

CECP até o momento estão relacionados na quadro 2.2. A maior parte dos miRNAs 

foram identificados com alta expressão em plasma de CECP quando comparado ao 

plasma de indivíduos sadios.  
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miRNAs Subsítios avaliados 
e número de casos  

TNM 
 

Perfil de expressão de 
miRNAs  

Autor 

miR-134 Mucosa bucal = 34 
Língua = 26 
Orofaringe e outros 
sítios = 36 

T1 – T3 = 36 
T4 = 60 

N0 = 51 
N>0 = 45 

 
*Maior expressão no plasma 
de pacientes N>0 quando 
comparado aos N0. 
*Redução da expressão do 
miRNA após 1 mês da 
ressecção do tumor. 

Liu CJ et al., 
2013 

miR-331-3p 
miR-603 
miR-1303 
miR-660-5p 
miR-212-3p 

Laringe = 20 T1 – T3 = 8 
T4 = 12 

N0 = 13 
N>0 = 7 

 
*Maior expressão dos 
miRNAs no plasma dos 
pacientes quando comparado 
aos controles. 
 

Ayaz et al., 
2013 

miR-146a Cavidade oral = 60 T1 – T3 = 24 
T4 = 36 

N0 = 35 
N>0 = 25 

 
*Maior expressão dos 
miRNAs no plasma dos 
pacientes quando comparado 
aos controles. 
*Redução da expressão do 
miRNA após ressecção do 
tumor. 

Hung et al., 
2013 

miR-338 
miR-29a 
miR-223 
miR-16 
let-7b 

Carcinoma oral in 
situ = 14 

Cavidade oral = 16 

- - miRNAs pouco expressos 
(miR-338, miR-29a e miR-
223); miRNAs super-
expressos (miR-16 e let-7b) 
 
*Maior/menor expressão dos 
miRNAs no plasma dos 
pacientes quando comparado 
aos controles. 
 

 MacLellan 
et al., 2012 

miR-21 
miR-26b 

Língua = 14 
Boca = 9 
Tonsilas = 5 
Hipofaringe = 8 
Laringe = 3 
Gengiva = 5 
Palato mole = 2 
Assoalho de boca = 
2 
Lábio  = 2 

T1 – T3 = 10 
T4 = 40 

N0 = 32 
N>0 = 18 

 
*Maior expressão dos 
miRNAs no plasma dos 
pacientes quando comparado 
aos controles. *Sem análise 
entre pacientes N+ e N0 para 
amostras de plasma. 
*Redução da expressão dos 
miRNAs no plasma após 1 
ano da ressecção cirúrgica. 
 

Hsu et al., 
2012 

miR-196a Mucosa bucal = 34 
Língua = 25 
Outros sítios = 36 

T1 – T3 = 36 
T4 = 59 

N0 = 50 
N>0 = 45 

 
*Maior expressão no plasma 
de pacientes N>0 quando 
comparado aos N0.  
*Pacientes com recidiva 
apresentaram maior 
expressão do miR-196a.  
*Associação da expressão do 
miRNA em amostras N>0 
com pior prognóstico. 
 

Liu et al., 
2012 

miR-27b Cavidade oral = 20 T1-T3 = 13 
T4 = 7 

-  
*Menor expressão do miRNA 
no plasma dos pacientes 
quando comparado aos 
controles. 
 

Lo et al., 
2012 

miR-181 Mucosa bucal = 11 
Gengiva = 10 
Língua = 9 
Outros sítios = 9 

T1 – T3 = 13 
T4 = 26 

N0 = 20 
N>0 = 19 

 
*Maior expressão do miRNA 
no plasma dos pacientes 
quando comparado aos 
controles. 
*Sem análise entre pacientes 
N+ e N0 para amostras de 
plasma. 
 

Yang et al., 
2011 
 

     Continua 
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Conclusão 

 

miRNAs Subsítios avaliados 
e número de casos  

TNM 
 

Perfil de expressão de 
miRNAs 

Autor 

miR-31 Mucosa bucal = 17 
Gengiva = 10 
Língua = 11 
Outros sítios = 5 

T1 – T3 = 19 
T4 = 24 

N0 = 27 
N>0 = 16 

 
*Maior expressão do miRNA 
no plasma de pacientes T1 -2, 
N0 quando comparado aos 
controles. 
*Sem alteração na  expressão 
do miRNA em pacientes T3 – 
T4, N>0.  
*Redução da expressão do 
miRNA após 1 mês da 
ressecção do tumor. 

Liu et al., 
2010 

miR-24 Mucosa bucal = 11 
Gengiva = 12 
Língua = 10 
Outros sítios = 10 

T1 – T3 = 14 
T4 = 29 

N0 = 25 
N>0 = 18 

 
*Maior expressão do miRNA 
no plasma dos pacientes 
quando comparado aos 
controles. 
*Sem análise entre pacientes 
N+ e N0 para amostras de 
plasma. 
 
 
 

Lin et al., 
2010 
 
 
 

miR-184 Língua  = 25 T1 – T3 = 24 
T4 = 1 

N0 = 20 
N>0 = 5 

 
*Maior expressão do miRNA 
no plasma dos pacientes 
quando comparado aos 
controles. 
*Não houve correlação entre 
a expressão do miRNA com 
comprometimento linfonodal. 
*Redução da expressão do 
miRNA após ressecção do 
tumor. 
 

Wong TS et 
al., 2008 

Quadro 2.2 - miRNAs estudados em plasma de portadores de CECP. T- tamanho do tumor; N0: 
pacientes sem presença de metástase linfonodal; N>0: pacientes com presença de 
metástase linfonodal 

 

 

 Existem diversos desafios quanto aos métodos para a detecção de miRNAs 

circulantes em plasma e soro, incluindo procedimentos de coleta e manuseio de 

amostras, extração do RNA e PCR em tempo real utilizando primers específicos. 

Quanto à extração de RNA, o principal desafio está na baixa concentração de 

miRNA encontrada no plasma e soro. Isso significa que a qualidade e concentração 

de miRNA detectados por medidas convencionais, como eletroforese e avaliação por 

absorbância, não são eficazes para esse tipo de amostra. O procedimento de 

extração torna-se mais eficaz com a adição de carreadores de RNA às amostras 

(Andreasen et al., 2010).  

Alguns artigos discutem variáveis pré-analíticas que influenciam o perfil de 

miRNAs em plasma e soro (Kirschner et al., 2011; Pritchard et al., 2012; Blondal et 

al., 2013). Estes estudos mostram que a contaminação do plasma por células do 

sangue e a hemólise (lise de células vermelhas) podem levar  grandes variações nos 
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níveis de expressão de miRNAs detectados no plasma. Por exemplo, Kirschner et al. 

(2011) e Blondal et al. (2013) demonstraram que a expressão do miR-451 e do miR-

16 na presença hemólise é aumentada quando comparado ao plasma sem hemólise 

(Blondal et al., 2013). Evitar contaminação celular e hemólise em amostras de soro e 

plasma constitui, portanto, um desafio importante. 

A presença de inibidores de transcriptase reversa e de enzimas do tipo 

polimerase utilizadas nas reações da PCR quantitativa também constituem 

obstáculos importantes a serem considerados. A utilização de RNAs sintéticos 

(spike-ins) durante a transcrição reversa  para o monitoramento da interferência de 

inibidores durante a PCR quantitativa é uma solução apresentada para garantir uma 

melhor interpretação dos resultados (Blondal et al., 2013). 

Por fim, a normalização dos dados da PCR em tempo real pode ser um 

desafio pois os genes utilizados frequentemente como referência em ensaios para 

detecção de miRNAs, como os pequenos RNAs nucleolares, estão presentes em 

concentrações extremamente baixas no soro e no plasma.  

Neste estudo, padronizamos as técnicas de obtenção e detecção de miRNAs 

circulantes em plasma e buscamos encontrar marcadores passíveis de serem 

utilizados para caracterizar amostras de indivíduos portadores de CECP que 

apresentavam metástase ao diagnóstico, de forma a diferenciá-los de indivíduos que 

não apresentavam metástase ao diagnóstico.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 Propusemos que miRNAs circulantes em plasma de indivíduos com CECP 

poderiam ser utilizados como marcadores de prognóstico, em particular como 

marcador da presença de metástases.  

Especificamente, pretendeu-se atingir os seguintes objetivos: 

 

- Avaliar métodos de extração e detecção por PCR em tempo real de miRNAs 

presentes em plasma e soro de indivíduos sadios, visando a comparação entre 

estes biofluidos quanto à adequaçao para detecçao de miRNAs circulantes no 

sangue periférico; 

- Avaliar a expressão de miRNAs circulantes que serão utilizados para a detecção 

da hemólise e normalização dos ensaios do tipo PCR em tempo real; 

- Comparar a expressão de miRNAs entre amostras de plasma de pacientes com 

CECP, em diferentes estadios, com e sem comprometimento linfonodal no momento 

da cirurgia, utilizando placas de PCR array; 

- Avaliar a expressão de miRNAs diferencialmente expressos entre grupos de 

amostras de seguimento de plasma de pacientes com CECP apos três meses da 

ressecção cirúrgica. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 Critérios de inclusão e dados dos casos 

 

 

 O projeto foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), Processo no 25000.084206/2011-76, Parecer CONEP no 128/2012   

registrado sob no 16491/CONEP (Anexo A), e o Instituto Israelita de Ensino e 

Pesquisa Albert Einstein é colaborador (conforme citado no parecer CONEP) para a 

realização dos experimentos para fins deste projeto. O termo de consentimento livre 

e esclarecido (Anexo B) foi assinado por todos indivíduos identificados como casos e 

controles. As amostras de plasma foram coletadas no Hospital Heliópolis e Hospital 

das Clínicas de São Paulo, centros participantes do projeto e membros do Projeto 

Genoma de Cabeça e Pescoço (GENCAPO), um consórcio colaborativo criado em 

2002 com o objetivo de desenvolver análises clínicas, genéticas e epidemiológicas 

do CECP.  

 Os casos incluídos neste projeto apresentaram diagnóstico confirmado após 

exame anátomo-patológico das peças cirúrgicas para carcinomas do tipo 

epidermoide de cabeça e pescoço. Selecionamos apenas amostras que 

apresentavam lesões bucais da cavidade oral  - (borda de língua e assoalho de 

boca)  e da orofaringe  (base de língua) como sitios primários da lesão. As amostras 

foram subdivididas em dois grupos distintos, o primeiro formado por pacientes que 

apresentavam comprometimento linfonodal no momento do diagnóstico (N+) e o 

segundo por pacientes que não apresentavam comprometimento linfonodal no 

momento do diagnóstico (N0), independentemente do tamanho dos tumores. Os 

critérios clínicos de inclusão foram indivíduos de ambos os sexos, tabagistas, 

etilistas e com idade acima de 50 anos. Os testes para detecção de HPV nas 

amostras não foram realizados, no entanto, optamos por selecionar amostras de 

pacientes com idade superior a 50 anos pela menor incidência de tumores 

acometidos por HPV. Para as amostras controle selecionamos indivíduos que não 

apresentavam lesões orais, idade acima de 50 anos, tabagistas e etilistas. As 

amostras coletadas foram armazenadas em freezer -800C nos respectivos centros 

de coleta e mantidas nestas condições até a extração de RNA. 
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 Os dados clínicos e patológicos dos indivíduos e tumores, respectivamente, 

incluídos neste estudo estão relacionados no quadro 4.1. 

 Para as avaliação da expressão de miRNAs após ressecção cirúrgica dos 

pacientes com CECP, utilizamos amostras de seguimento clínico (3 meses), 

conforme a disponibilidade nos biobancos.  

 

 

Pacientes Tabagismo Etilismo 

Gêner

o Idade 

Descrição da 

topografia pT pN pM 

Tipo de 

amostras 

Status 

clínico da 

amostra 

analisada 

Experimentos 

realizados 

BR-001/0039 Sim Sim F 52 Base da língua 4a 2c 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0057 No passado 

No 

passado M 50 Base da língua 4a 2c 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0074 Sim Sim M 60 Base da língua 4b 2c 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0109 Sim Sim M 55 Base da língua 3 0 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0109 F1 Sim Sim M 55 Base da língua 3 0 0 Plasma 

seguimento 

de 3 meses 

Ensaios 

individuais – 

Validação 

BR-001/0124 Sim Sim M 52 Base da língua 4a 3 1 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0223 Sim Sim F 55 Base da língua 2 0 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0250 Sim Sim M 52 Base da língua 4a 2a 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0256 Sim Sim M 62 Base da língua 3 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0263 No passado Sim M 52 Base da língua 4a 3 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0285 Sim Sim M 51 Base da língua 3 3 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0288 Sim 

No 

passado M 54 Base da língua 3 3 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0292 No passado 
No 

passado M 66 Base da língua 4a 2b 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0301 No passado 

No 

passado M 51 Base da língua 4 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0304 Sim 

No 

passado M 60 Base da língua 3 2c 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0321 Sim 

No 

passado M 54 Base da língua 2 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0328 No passado 
No 

passado M 65 Base da língua 2 0 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0046 Sim Sim M 54 Borda da língua 4a 2c 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0105 Sim 

No 

passado F 80 Borda da língua 4a 2c 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0134 Sim Sim M 57 Borda da língua 3 2b 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0146 Sim Sim M 58 Borda da língua 2 2b 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0151 No passado Sim M 65 Borda da língua 2 2c 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0151 F1 No passado Sim M 65 Borda da língua 2 2c 0 Plasma 

seguimento 
de 3 meses 

Ensaios 
individuais – 

Validação 

BR-002/0020 Sim Sim M 58 Borda da língua 2 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0020 F1 Sim Sim M 58 Borda da língua 2 0 0 Plasma 

seguimento 

de 3 meses 

Ensaios 

individuais - 
Validação 

BR-002/0025 Sim Sim M 58 Borda da língua 2 1 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0068 Sim 

No 

passado M 67 Borda da língua 1 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0072 Sim 

No 

passado M 53 Borda da língua 3 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0072 F1 Sim 

No 

passado M 53 Borda da língua 3 0 0 Plasma 

seguimento 

de 3 meses 

Ensaios 

individuais – 

Validação 

BR-001/0025 Sim Sim M 61  Assoalho da boca 4a 2c 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0049 No passado Sim M 70  Assoalho da boca 4a 1 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

 

          

 Continua 
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Conclusão          
  

Pacientes Tabagismo Etilismo 

Gêner

o Idade 

Descrição da 

topografia T N M 

Tipo de 

amostras 

Status 

clínico da 

amostra 

analisada 

Experimentos 

realizados 

BR-001/0061 No passado 
No 

passado M 50  Assoalho da boca 4a 2c 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0111 Sim Sim M 55  Assoalho da boca 1 3 1 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0115 Sim 

No 

passado M 56  Assoalho da boca 4a 2c 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0119 Sim Sim M 50  Assoalho da boca 4b 3 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0220 No passado 

No 

passado F 50  Assoalho da boca 1 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0220 F1 No passado 

No 

passado F 50  Assoalho da boca 1 0 0 Plasma 

seguimento 

de 3 meses 

Ensaios 

individuais - 

Validação 

BR-001/0236 Sim Sim M 53  Assoalho da boca 4a 2b 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0248 No passado 

No 

passado M 55  Assoalho da boca 2 2a 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0308 Sim Sim M 50  Assoalho da boca 4a 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0323 Sim 
No 

passado M 50  Assoalho da boca 4a 2c 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/0335 Sim Sim F 50  Assoalho da boca 2 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0021 No passado Sim M 63  Assoalho da boca 3 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0021 F1 No passado Sim M 63  Assoalho da boca 3 0 0 Plasma 

seguimento 

de 3 meses 

Ensaios 

individuais - 
Validação 

BR-002/0031 Sim 

No 

passado M 62  Assoalho da boca 1 2b 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0035 Sim  

No 

passado M 57  Assoalho da boca 1 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0041 Sim 
No 

passado M 64  Assoalho da boca 4a 0 0 Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0048 F1 Sim  Sim M 52  Assoalho da boca 2 2b 0 Plasma 

seguimento 

de 3 meses 

PCR Array 

BR-002/0058 Sim Sim M 58  Assoalho da boca 4 2b 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0062 Sim Sim M 55  Assoalho da boca 1 0 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/0095 Sim Sim M 52  Assoalho da boca 3 2b 0 Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

                    
  

BR-001/3004 Sim 

No 

passado M 69 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/3034 Sim 
No 

passado F 53 Controle       Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/3040 Sim 

No 

passado M 61 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/3044 No passado 

No 

passado M 55 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/3046 No passado 
No 

passado F 71 Controle       Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/3066 No passado 

No 

passado M 65 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/3076 No passado 

No 

passado M 63 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/3082 Sim Sim F 55 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/3138 Sim 

No 

passado M 68 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-001/3163 Sim Sim M 63 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/3004 Sim 

No 

passado M 64 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/3014 Sim 
No 

passado M 55 Controle       Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/3017 Sim Sim M 51 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/3021 Sim Sim F 62 Controle       Plasma 

ao 

diagnóstico 
PCR Array 

BR-002/3032 Sim Sim M 67 Controle       Plasma 
ao 

diagnóstico 
PCR Array 

            
 
Quadro 4.1 - Dados clínicos dos pacientes e controles e dados anátomo-patológicos dos tumores. T- 

tamanho do tumor; N - comprometimento linfonodal patológico; M - metástases à 
distância 
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Antes de iniciarmos os ensaios com amostras de plasma de casos com CECP 

e controles, realizamos ensaios de padronização das técnicas de detecção de 

miRNAs em plasma e soro. Nesta etapa do projeto, utilizamos amostras de plasma 

de indivíduos sadios (n=7) (Quadro 4.2). 

 

 

 
Amostras Gênero Idade 

1 feminino 28 

2 feminino 31 

3 feminino 28 

4 masculino 31 

5 masculino 23 

6 feminino 27 

7 masculino 32 

Quadro 4.2 - Informações gerais sobre indivíduos sadios que doaram 
amostras para ensaios de padronização das técnicas de 
detecção de miRNAs em plasma e soro 

 

 

4.2 Separação das frações do sangue total  

 

 

 Para os experimentos iniciais de avaliação das técnicas de detecção de 

miRNAs, separamos o sangue total periférico em plasma e soro. A separação do 

soro e do plasma foi feita imediatamente após a coleta de sangue periférico. O 

sangue separado em plasma foi coletado em um tubo contendo solução anti-

coagulante (EDTA) e submetido a centrifugações seriadas, para prevenir 

contaminação por ácidos nucléicos (Komatsu et al., 2011). Para o plasma, 

realizamos centrifugações seriadas de 1500 rpm por 30 min, 3000 rpm por 5 min e 

4500 rpm por 5 min. Já o sangue separado em soro, foi coletado em um tubo seco 

de 15 mL sem a adição de anti-coagulantes, centrifugado três vezes à 3000 rpm por 

20 min. A coagulação decorrente da separação das células vermelhas em soro, 

pode ser um fator importante na interferência na hemólise e contaminação por 

ácidos nucléicos.   
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Para estudar interferência de células vermelhas originadas do sangue total na 

expressão de miRNAs presentes no plasma e soro, coletamos as células vermelhas 

do sangue (hemácias) após a separação do plasma no tubo de EDTA, vortexamos 

por 10 segundos, e adicionamos novamente as células vermelhas no plasma.  

 O soro, plasma e as células vermelhas do sangue foram armazenadas à -

80°C. 

 Para a obtenção do plasma de casos e controles, os centros de coleta 

seguiram estritamente o protocolo de separação de sangue total que baseia-se na 

coleta do sangue em tubo contendo solução anti-coagulante (EDTA) e, em seguida, 

centrifugação do sangue por 10 min a 3600 rpm. Todas as amostras de plasma 

foram armazenadas em criotubos à -80°C. 

 

 

4.3  Avaliação da hemólise por espectrofotometria 

 

 

 Os níveis de hemoglobina livre nas amostras de plasma e soro foram 

avaliados por análises de espectrofotometria, através do espectrofotômetro 

NanoVue Spectrophotometer (GE Healthcare).  Os picos de absorbância em 414 nm 

são indicativos de hemoglobina livre (Wong et al., 2006).  

 A avalição dos níveis de expressão de miRNAs em diferentes concentrações 

de hemólise foi feito com o auxílio de uma curva de hemólise que simulasse 

possíveis rompimentos de células vermelhas no plasma. O rompimento das células 

vermelhas foi realizado por agitação mecânica (vortex) do tubo por 15 segundos. 

Para a curva de hemólise, utilizamos diferentes concentrações de células vermelhas 

no plasma (0.08%, 0.016%, 0,033% e 0.066% de volume de hemácias/volume de 

plasma), conforme figura 4.1 (Kirschner et al., 2011).  
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Figura 4.1 - Esquema da curva padrão de hemólise contruída com diferentes concentrações de 
hemácias em plasma: 0.008%, 0.016%, 0.033% e 0.066% de hemácias lisadas 
contidas no plasma 

 

 

 As porcentagens representadas nos gráficos são calculadas em função da 

razão entre o volume de hemácias e o volume total de plasma (v/v). Assumimos 

valores acima de 0.2 de absorbância como marcador de hemólise, pois segundo o 

trabalho de Kirschner et al. (2011), mesmo não sendo perceptível a hemólise por 

mudança na coloração do plasma/soro, valores de absorbância acima de 0.2 levam 

a mudanças na expressão de miRNAs. 

 Para todas as avaliações por espectrofotometria, utilizamos uma amostra de 

plasma hemolisada e uma amostra de plasma não hemolisada para calibração do 

equipamento. 

 

 

4.4 Seleção de miRNAs frequentemente expressos em plasma e soro e genes 

para normalização de expressão 

 

 

 A busca por miRNAs frequentemente expressos em plasma e soro de 

indivíduos sadios e de pacientes com CECP, assim como a seleção de gene 

normalizadores da expressão da PCR em tempo real, foi feita com base em artigos 

científicos disponíveis no PubMed pertencente ao site National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), LILACS, SCIELO e Medline.  
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4.5 Extração de RNA  

 

 

4.5.1 Extração de RNA das amostras de plasma e soro de indivíduos sadios  

 

 

 Utilizamos  o kit mirVana™ miRNA isolation (Invitrogen) (cat. num: AM1560) 

para a extração de RNA. Fizemos a opção deste protocolo por estar bem 

padronizado em estudos anteriores do nosso grupo e na literatura (Wong et al., 

2006; Shen et al., 2012). Este kit foi desenvolvido para extrações  de RNA de 

amostras provenientes de cultura de células e tecidos. Para este projeto, adaptamos 

o protocolo do kit para extrações em amostras de plasma, assim como descrito por 

Shen et al. (2012). A extração de RNA foi feita com 350 μL de amostra e inicialmente 

foram adicionados dois volumes de lysis/binding solution. O tubo foi agitado 

vigorosamente por 10 s no vórtex para obter um lisado homogêneo. Em seguida, 70 

μL de miRNA Homogenate Additive e posteriormente vortexado por 15 s e a mistura 

deixada no gelo por 10 min. Foi adicionado 700 μL de Ácido-Fenol:Clorofórmio e 

agitado vigorosamente no vórtex por 60 s, o lisado foi então centrifugado a 10000 

rpm  por 5 min em temperatura ambiente. A fase aquosa foi transferida para um tubo 

novo e foi adicionado 1.25 x volume da amostras de etanol 100%. Em seguida, 700 

μL da mistura foram pipetados na coluna e centrifugados 15 s   10000 xg. O l quido 

foi descartado e o procedimento foi repetido até que toda a mistura de lisado e 

etanol fosse filtrada. Foi adicionado   coluna 700 μL de miRNA Wash Solution 1 e os 

tu os foram centrigugados por 10 s   10000 xg. O l quido foi descartado e 500 μL de 

miRNA Wash Solution 2/3 foram aplicados à coluna e centrifugados 10 s à 10000 xg. 

O RNA foi eluído com 50 ul de água livre de nuclease e o RNA extraído foi 

armazenado à -80oC. 

 

 

4.5.2 Extração de RNA das amostras de plasma de casos e controles 

 

 Utilizamos o kit miRCURY™ RNA isolation - Biofluids (Exiqon, Dinamarca) 
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(cat. num: 203301) para a extração de RNA das amostras de plasma dos casos e 

controles. Este kit é específico para detecção de miRNAs em plasma e soro. O 

primeiro passo foi centrifugar o plasma à 3000 xg por 5 min à 4°C, para eliminar 

possíveis debris celulares. Foi utilizado 200 μL de plasma como material inicial da 

extração de RNA. Em seguida, foi adicionado 1 μg de RNA carreador MS2 (Roche®) 

e um mix de spike-ins (UniSp2, UniSp4, UniSp5) em 60 μL de solução de lise   

amostra de plasma. O tubo foi agitado vigorosamente no vórtex por 5 s e mantido 

em repouso à temperatura ambiente por 3 min. Para a precipitação de proteínas, foi 

adicionado 20 μL de Protein Precipitation Solution BF. O tubo foi agitado 

vigorosamente no vórtex por 5 s, mantido em repouso à temperatura ambiente por 1 

min e centrifugado à 11000 xg por 3 min. A fase aquosa foi coletada e disposta em 

um novo tu o. Foi adicionado 200 μL de isopropanol ao so renadante e agitado 

vigorosamente no vórtex por 5 s. Em seguida, 300 μL da mistura foram pipetados na 

coluna de um tubo coletor, mantidos 2 min à temperatura ambiente e centrifugados 

30 s à 11000 xg. O líquido foi descartado e o procedimento foi repetido até que toda 

a mistura de lisado e isopropanol fosse filtrada. Foi adicionado   coluna 100 μL de 

Wash Solution 1 BF e o tubo foi centrifugado por 30 s à 11000 xg. O líquido foi 

descartado e 700 μL de Wash Solution 2 BF foram aplicados à coluna e 

centrifugados 30 s à 11000 xg. O líquido foi descartado e novamente adicionado 250 

μL de Wash Solution 2 BF à coluna. O tubo foi centrifugado 2 min à 11000 xg até 

que a membrana estivesse completamente seca. O RNA total foi eluído pela adição 

de 50 μL de  gua livre de nuclease   mem rana da coluna e centrifugado   11000 

xg por 1 min. Os RNAs extraídos foram armazenados à -80oC. 

 

4.6 Síntese de cDNA para miRNAs 

 

4.6.1 Síntese de cDNA para amostras de indivíduos sadios  

 

 

 Para estas análises iniciais, sintetizamos cDNA a partir de 4 ul de RNA total 
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pelo kit TaqMan miRNA Reverse Transcription (Life Technologies™) (cat. num: 

4366596). Foi utilizado para cada reação de cDNA, 20x RT primer, 100 mM dNTP, 

MultiScribe Reverse Transcriptase (50U/μL), 10x RT Buffer, RNAse inhibitor 

(20U/μL), amostra adequada e  gua livre de nuclease para completar o volume de 

15 μl. A s ntese foi realizada no termociclador (Eppendorf Mastercycler Gradient) sob 

as condições de 16°C por 30 min, 42°C por 30 min, 85°C por 5 min e 40C. 

 

 

4.6.2 Síntese de cDNA para amostras de casos e controles 

 

 

A síntese de cDNA foi realizada com o kit miRCURY LNA™ Universal RT 

cDNA Synthesis (Exiqon, Dinamarca) (cat. number: 203301). Para cada reação de 

cDNA foi utilizado 4 μL de 5x Reaction Buffer, 2 μL de Enzyme Mix, 1 μL de RNA 

sintético - Spik-in (UniSp6 e cel-miR39-3p), 9 μL de água livre de nuclease e 4 μL de 

amostra, totalizando 20 μL. A síntese foi realizada no termociclador (Eppendorf 

Mastercycler Gradient) sob as condições de 42°C por 60 min, 95°C por 5 min e 4°C 

até resfriar a amostra. 

Para os ensaios de validação dos miRNAs selcionados por PCR Array, 

utilizamos o protocolo de ensaios individuais do kit miRCURY LNA™ Universal RT 

cDNA Synthesis (Exiqon, Dinamarca). Para cada reação de miRNA foi utilizado 2 ul 

de 5x Reaction Buffer, 1 μL de Enzyme Mix, 0.5 μL de RNA sintético - Spik-in 

(UniSp6), 4.5 μL de água livre de nuclease e 2 μL de amostra, totalizando 10 μL. A 

síntese foi realizada no termociclador (Eppendorf Mastercycler Gradient) sob as 

condições de 42°C por 60 min, 95°C por 5 min e 4°C até resfriar a amostra. 

 

 

4.7  PCR em tempo real para avaliação da expressão de miRNAs 

 

4.7.1 PCR em tempo real para avaliar a expressão de miRNAs em amostras de 

plasma e soro de indivíduos sadios 
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 Para a detecção de miRNAs específicos em amostras de plasma e soro de 

indivíduos sadios, a PCR em tempo real foi realizada por TaqMan ® Universal PCR 

Master Mix (Life Technologies) (cat. num: 4440040) e primers específicos, seguindo 

estritamente as recomendações do fabricante. De forma resumida, cada reação 

continha TaqMan 2X Master Mix, TaqMan 20X RT primer, cDNA (sem diluição) e 

água livre de nuclease. As reações de amplificação foram preparadas em tubos 

ópticos, em duplicata, levadas ao termociclador 7500 Real Time PCR Systems (Life 

Technologies™), e su metidas as seguintes condições de ciclagem: 95°C por 10 

min, e 45 ciclos de 95°C por 15 s e 60°C por 1 min, com volume final de 20 μL.  

 

 

4.7.2 PCR em tempo real para avaliar a expressão de miRNAs em amostras de 

plasma de casos e controles 

 

 

 Para identificar os miRNAs presentes no plasma, utilizamos painéis (PCR em 

placa ou PCR arrays) fabricados pela empresa Exiqon (Woburn, MA), serum/plasma 

Focus microRNA PCR Panel 96 well (V3.MI) (cat. num: 203838). Cada painel de 

miRNAs é composto de duas placas de PCR de 96 well (placa I + placa II), 

totalizando 179 diferentes conjuntos de primers  LNA™ para amplificação por PCR 

em tempo real de miRNAs humanos. Os miRNAs presentes nas placas são 

frequentemente expressos em amostras de soro e plasma de indivíduos sadios e de 

indivíduos com diferentes doenças. Na figuras 4.2 e 4.3  estão ilustrados os 

desenhos das placas utilizadas neste projeto.  Os cinco dos 179 conjuntos de 

primers de miRNA LNA™: miR-93, miR-103, miR-191, miR-423-5p e miR-425 são 

miRNAs que apresentam expressão alta e constante em soro e plasma (Blondal et 

al., 2013), e assim, podem ser utilizados como genes de referência para 

normalização da PCR em tempo real. MiR-23a e miR-451 são utilizados para 

detectar o grau de hemólise presente nas amostras. Existem ainda cinco conjuntos 

de primers para controle de qualidade: detecção dos spike-ins (UniSp2, UniSp4 e 

UniSp5) para controlar o rendimento da extração de miRNA; UniSp6 para monitorar 

sinais de inibição durante a reação de síntese de cDNA; e UniSp3 como calibrador 
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da PCR em tempo real entre-placas, presente em triplicata nas placas I e II. Cada 

placa ainda possui um poço que não rece er  amostras (chamado “ ranco”) para 

detecção da contaminação dos reagentes por ácidos nucléicos. 

  

 

 
Figura 4.2 - Disposição dos miRNAs na placa I. Vermelho: miRNAs para detecção da hemólise; 

Verde: miRNAs para normalização; Amarelo: detecção de spike-ins; Azul: controle 
entre-placas; Azul claro: branco 

 
 
 

 
Figura 4.3 - Disposição dos miRNAs na placa II. Verde: miRNAs para normalização; Azul: controle 

entre-placas; Azul claro: branco 

 

  

 

 Para a PCR em placas (PCR arrays) utilizamos o kit miRCURY LNATM 

Universal RT microRNA PCR (Exiqon, Dinamarca) (cat. number: 203420). Os 
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ensaios foram realizados à partir de um mix contendo 5 μL de cDNA diluído 50 

vezes em água livre de nuclease e 5 μL de PCR ExiLENT SYBR® Green Master 

Mix, totalizando 10 μL. A PCR foi realizada no termociclador 7500 Real Time PCR 

Systems (Life Technologies™), com as seguintes condições de ciclagem: 95°C por 

10 min, e 45 ciclos de 95°C por 10 s e 60°C por 1 min, seguido da análise da curva 

de dissociação.  

 Para os ensaios de validação dos miRNAs selecionados por PCR arrays, 

utilizou-se 4 ul de cDNA diluído 40 vezes em água livre de nuclease, 1 ul de PCR 

primer e 5 ul de PCR ExiLENT SYBR® Green Master Mix, totalizando 10 μL. 

A sequência e número de acesso dos primers miRCURYTM LNA UniRT PCR 

(Exiqon, Dinamarca) utilizados em ensaios individuais estão citados na Quadro 4.3. 

A PCR foi realizada no termociclador 7500 Real Time PCR Systems (Life 

Technologies™), com as seguintes condições de ciclagem: 95°C por 10 min, e 45 

ciclos de 95°C por 10 s e 60°C por 1 min, seguido da análise da curva de 

dissociação. 

 

 

miRNA Número de Acesso no miRbase Sequência 

Hsa-miR-20b MR0000000047 CAAAGUGCUCAUAGUGCAGGUAG 

Hsa-miR-93a-5p MR0001763661 CAAAGUGCUGUUCGUGCAGGUAG 

Hsa-miR-99a MR0001762914 AACCCGUAGAUCCGAUCUUGUG 

Hsa-miR-106a MIMAT0000103 AAAAGUGCUUACAGUGCAGGUAG 

Hsa-miR-130b MIMAT0000691 CAGUGCAAUGAUGAAAGGGCAU 

Hsa-miR-192-5p MIMAT0000222 CUGACCUAUGAAUUGACAGCC 

Hsa-miR-204-5p MI0000284 UUCCCUUUGUCAUCCUAUGCCU 

Hsa-miR-210 MI0000286 CUGUGCGUGUGACAGCGGCUGA 

Hsa-miR-296 MI0000747 AGGGCCCCCCCUCAAUCCUGU 

Quadro 4.3 - miRNAs utilizados para validação dos achados pelas placas de PCR Array 
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4.8 Análise dos resultados  

 

 

4.8.1 Análise dos resultados da PCR em tempo real para as placas de PCR Array 

 

 

 As análises estatísticas foram realizadas com a versão 6.0 do software 

GenEx, um software desenvolvido através da parceria entre a empresa Exiqon e 

MultiD. Este software foi especificamente adaptado para análises dos valores 

gerados pela PCR em tempo real dos produtos miRCURY LNA™ Universal RT 

microRNA PCR. Inicialmente, realizamos o pré-processamento dos dados, que 

consistiu da calibração entre placas pelos controles IPCs (do inglês, interplate 

controls), seguido pela identificação dos valores de Ct (do inglês, cycle threshold) e 

substituição de valores de Ct acima de 37 ou indeterminados durante a PCR em 

tempo real pelo valor de Ct 38 para permitir a análise estatística entre grupos de 

amostras que expressavam ( Ct ≤ 37) e não expressavam ( Ct > 37 ou 

indeterminado) miRNAs, de acordo com o manual do kit. A partir disso, o software 

oferece duas opções de normalização, pela média global dos genes ou através de 

genes de referência (miR-93-5p, miR-103-5p, miR-191-5p, miR-423-5p e miR-425-

5p) sugeridos pelo kit. Optamos por normalizar os dados com os genes de referência 

candidatos, o miR-93a-5p e o miR-191-5p, confirmado pelos algoritmos geNorm e 

NormFinder. Tanto o geNorm quanto o NormFinder geram uma tabela de valores 

que indicam a variabilidade de cada gene entre amostras (valor M – geNorm, SD no 

NormFinder), sendo que o melhor gene para normalização possui a expressão mais 

estável e constante. Após a normalização, os valores foram reduzidos a logaritmo na 

base 2 e os dados processados e comparados como fold-change, segundo o modelo 

matem tico de Ptaffl (2001) e conhecido como “método ΔΔCt”. 

 O cálculo baseia-se na comparação dos valores de Ct, expresso em unidades 

arbitrárias, entre dois grupos de amostras no momento em que a PCR atinge a fase 

exponencial de amplificação. Estes valores são calculados com base na 

normalização do gene de interesse subtraído do gene normalizador. Em seguida, é 

obtida a diferença de uma amostra de interesse pela amostra controle. Por fim, os 
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valores são elevados à segunda potência, obtendo-se os valores de fold-change, 

conforme a fórmula:  

 

fold-change = 2-ΔΔCt 

ΔCt = Ct do gene de interesse – Ct do gene normalizador 

ΔΔCt = ΔCt1 – ΔCt2 

ΔCt1= amostra de interesse 

ΔCt2= amostra controle 

 

  Para ensaios iniciais, os resultados estão apresentados como valores de Ct. 

 Os resultados das amostras de casos e controles foram comparadas da 

seguinte maneira: tumor e controle, C02C04 e controle, C01 e controle, N+ e N0. A 

significância estatística foi determinada comparando-se os valores de delta Ct das 

amostras, através do software Graph Prism (versão 6.0). Utilizamos o paramétrico t 

de Student bicaudal para amostras que apresentavam distribuição gaussiana e o 

teste não-paramétrico Mann-Whitney para amostras com distribuição não-gaussiana. 

Os valores de p menores do que 0.05 foram considerados estatisticamente 

significativos.  
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5 RESUTADOS  

 

 

5.1 Identificação de miRNAs em plasma e soro e a interferência da hemólise na 

expressão de miRNAs 

 

 

Visando avaliar a técnica de extração de miRNAs a partir de amostras de 

plasma e soro, bem como a detecção adequada de miRNAs por PCR em tempo 

real, inicialmente selecionamos miRNAs previamente identificados em soro e plasma 

de indivíduos sadios com base em relatos na literatura (item 4.4). Para estes 

ensaios, que foram chamados de iniciais, utilizamos amostras de plasma e soro de 7 

indivíduos sadios (Tabela 4.2).  

A quantificação de miRNAs circulantes é um desafio pelos níveis protéicos 

elevados e pela baixa concentração de RNA em plasma e soro. Na literatura, 

sugere-se a utilização de moléculas carreadoras e spike-ins para aumentar o 

rendimento da extração e para o monitoramento da qualidade da extração em 

biofluidos, respectivamente, uma vez que a quantidade obtida é geralmente igual ou 

inferior ao limite de quantificação exata por meio de análise de espectrofotometria. 

Assim, utilizando o carreador e spike-ins, partimos de 4 ul de RNA total extraídos 

para os ensaios individuais do tipo TaqMan®, um volume sugerido no kit 

selecionado e independente de uma quantificação absoluta. 

A normalização da expressão de miRNAs por PCR em tempo real em 

amostras de tecidos e linhagens celulares, é comumente realizada a partir dos níveis 

de expressão de pequenos RNAs nucleolares. No caso dos biofluidos, a expressão 

destes pequenos RNAs é muito baixa, o que dificulta a sua detecção e utilização 

para normalização de miRNAs circulantes. Os nossos achados mostraram baixa 

expressão do RNU44, RNU48 e RNU6B em amostras de soro e plasma (Figura 5.1).  
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Figura 5.1 - Avaliação da expressão de RNAs nucleolares em amostras de 
plasma e soro de indivíduos sadios. Todos apresentaram 
amplificaçao tardia, com Cts superiores a 35 ciclos. Experimento 
feito em duplicata  

 

 

 Tendo em vista esta dificuldade, a expressão de miRNAs cuja expressão foi 

reportada como sendo constante em estudos realizados em larga escala, poderia 

ser utilizada como alternativa para a normalização. Selecionamos o miR-16, com 

base na literatura (Resnick et al., 2009; Huang et al., 2010), para o propósito de 

normalização da PCR tempo real, porém, ao avaliarmos a expressão deste miRNA 

em nossas amostras observamos grande variabilidade (Figuras 5.2 e 5.3). Este 

miRNA foi portanto descartado como possível normalizador para os experimentos 

seguintes. 

De forma similar, o miR-122, previamente descrito na literatura como eficaz 

para normalização (McDonald et al., 2011), apresentou pouca estabilidade nas 

nossas amostras (Figuras 5.2 e 5.3).  

Tendo em vista estes resultados, preferimos apresentar os valores de 

expressão dos miRNAs inicialmente selecionados para validação da técnica em 

valores absolutos de Ct. 

O trabalho de Blondal et al. (2013) avaliou 1500 amostras de soro e plasma 

de indivíduos sadios, através da PCR em tempo real para miRNAs específicos. Este 

trabalho identificou 119 miRNAs comumente expressos, dentre os quais 

selecionamos miR-15b e miR-25, comumente expressos em plasma, e 4 miRNAs 

que, além de já reportados em soro e plasma, foram selecionados com base em seu 

possível papel em CECP:  o miR-21,miR-24-1, miR-192 e o miR-221, por estarem 
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super-expressos em amostras de tecido CECP (Avissar et al., 2009; Shiiba et al., 

2010; Lin et al., 2010; Hsu et al., 2012). 

Comparamos os valores de Ct para os 6 miRNAs selecionados em plasma e 

soro de indivíduos sadios. Pudemos observar expressão abundante destes miRNAs 

para todos os indivíduos, tanto nas amostras de soro quanto para plasma (Figuras 

5.2 e 5.3). Em média, a expressão em plasma era mais elevada do que em soro 

para todos os miRNAs (Figuras 5.2 e 5.3).  A partir destes resultados e da 

disponibilidade de plasma, e não de soro, nos centros de coleta que colaboram para 

este trabalho, optamos por trabalhar apenas com plasma para os experimentos 

subsequentes. 

 

 

 

Figura 5.2 - Avaliação da expressão de miRNAs em sete amostras pareadas de 
plasma e soro (A) Valores expressos em média de Ct para miR-15b, 
miR-16, miR-21, miR-24-1, miR-25, miR-122, miR-192, miR-221 e 
miR-451 para as amostras de plasma (B) Valores expressos em média 
de Ct para miR-15b, miR-16, miR-21, miR-24-1, miR-25, miR-122, 
miR-192, miR-221 e miR-451 para as amostras de soro. Números de 1 
a 7 indicam os pacientes avaliados. Cada ponto indica a média da 
duplicata técnica do experimento 
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Figura 5.3 - Avaliação da expressão de miRNAs em sete amostras pareadas de 
plasma e soro. O gráfico representa a média dos valores de Ct 
para todos os indivíduos avaliados para cada miRNAs. As 
diferenças de expressão entre o plasma e o soro foram calculadas 
com base no teste T de student. *p≤0.01; **p≤0.001; *** p≤0.0001; 
ns=não significativo. Barras de erro = desvio padrão. Experimento 
feito em duplicata  

 

 

 

A influência da contaminação do plasma por células sanguíneas no perfil de 

expressão de miRNAs já foi demonstrada anteriormente (McDonald et al., 2011; 

Kirschner et al., 2011; Blondal et al., 2013).  Altos níveis de hemólise podem ser 

identificados facilmente pela mudança na coloração do plasma, porém alterações 

nos níveis de expressão de miRNAs podem ser causadas sem que sejam 

observadas mudanças visíveis da coloração do plasma (Kirschner et al., 2011). 

 Existem relatos de que o miR-451 está envolvido nos estágios tardios da 

eritropoiese, sendo considerado eritrócito específico (Bruchova et al., 2007; 

Merkerova et al., 2008), e que o aumento da expressão deste miRNA pode variar na 

presença de hemólise (Kirschner et al., 2011). Por isso, selecionamos o miR-451 

para detecção da hemólise no plasma, avaliando sua expressão na presença e 

ausência de hemólise  

Para tanto, realizamos uma curva padrão de hemólise à partir de diluições 

seriadas de células vermelhas em plasma não hemolisado e, em seguida, avaliamos 

a expressão do miR-451 nestas amostras. A absorbância foi aferida em cada uma 

das amostras no comprimento de onda de 414 nm. Valores de absorbância acima de 

0.2 indicam a presença hemólise, pois segundo o trabalho de Kirschner et al. (2011), 

mesmo não sendo perceptível a hemólise por mudança na coloração do 
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plasma/soro, valores de absorbância acima de 0.2 levam a mudanças na expressão 

de miRNAs. 

A mudança na coloração do plasma foi visível à partir da diluição de 0.016% 

(v/v) de hemácias em plasma, sendo que o pico de absorbância em 414 nm 

mostrou-se aumentado em duas vezes à partir de 0.008% (v/v) (Figura 5.4). Isso 

indica que a espectrofotometria é capaz de detectar a hemólise de forma eficiente, 

mesmo quando se trata de pequenas contaminações celulares que não são 

detectadas a olho nu.  

Em paralelo, também observamos aumento da expressão do miR-451 à 

medida que a concentração de eritrócitos no plasma aumentava  (Figura 5.4). Essa 

mudança de expressão é marcada pelo aumento em 5 Cts entre a amostra de 

plasma livre de hemólise comparado ao plasma contendo  0.008% de células 

vermelhas. O aumento brusco da expressão do miR-451 ocorreu quando ainda a 

hemólise não era detectada a olho nu, o que demonstra que a sensibilidade dessa 

técnica para a detecção de hemólise.  

 

 

 
Figura 5.4 - Correlação entre a concentração de hemácias e absorbância no 

plasma de indivíduo sadio. (A) Aumento da absorbância no 
comprimento de onda de 414nm associada à presença de 
hemácias no plasma (B) Aumento do nível de expressão do miR-
451 conforme aumento da concentração de hemácias no plasma. A 
expressão do miR-451 apresentada em valores médios de Ct 
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Buscamos compreender então, qual seria o impacto da hemólise na 

expressão dos miRNAs que selecionamos por estarem freqüentemente expressos 

em plasma (miR-15b, miR-16, miR-21, miR-24, miR-25, miR-122, miR-192 e miR-

221). Utilizamos amostras de plasma livre de hemólise de três indivíduos e diluições 

apresentando 0.066% de hemácias, diluição escolhida a partir dos resultados 

apresentados na Figura 5.5. 

 Observamos que a expressão do miR-15b, miR-16, miR-21, miR-24-1, miR-

25, e miR-192 variaram na presença de hemólise, apresentando aumento 

estatisticamente significativo (Figura 5.5). Por outro lado, o miR-221 e o miR-122 

não apresentaram diferença significativa de expressão entre as amostras.  

 

 

 

Figura 5.5 - Comparação da expressão de miRNAs entre  amostras de plasma 
livres de hemólise e plasma contendo hemácias (0.066%) dos 
indivíduos 3, 4 e 5 (Tabela 5). Os dados representados são a 
média de expressão das duplicatas técnicas de todos os indivíduos 
para cada miRNA. Barras de erro = desvio padrão. As diferenças 
de expressão entre as amostras de plasma sem hemólise e plasma 
hemolisado foram calculadas com base no teste Mann-Whitney 
pareado. *p≤0.05; ns=não significativo. Experimento feito em 
duplicata  

 

 

 

 Com base nestes resultados concluímos que amostras de plasma onde a 

hemólise fosse detectada não poderiam ser incluídas no estudo. 
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5.2 Seleção de pacientes e controles e avaliação da presença de hemólise nas 

amostras disponíveis 

 

 

 Um total de 489 casos de CECP foram registrados, no período de julho de 

2011 à agosto de 2014,  pelos dois centros que colaboraram para esta fase do 

projeto. Destes, 143 foram incluídos pelo Hospital Heliópolis e 346 pelo Hospital das 

Clínicas de São Paulo. 

 Tendo em vista que para este projeto incluiríamos apenas casos com o sítio 

primário em assoalho de boca, base de língua e borda de língua, estratificamos os 

pacientes quanto aos diferentes subsítios de CECP. Identificamos que dos 143 

casos de CECP do Hospital Heliópolis, 7 eram de base de língua, 14 de borda de 

língua, 14 de assoalho de boca e 108 de outros subsítios (Figura 5.6). E no Hospital 

das Clínicas de São Paulo, dos 346 casos, 51 eram de base de língua, 20 de borda 

de língua, 27 de assoalho de boca e 248 de outros subsítios (Figura 5.6). Sendo 

assim, 133 casos correspondiam aos subsítios de interesse.  

 

 

 

Figura 5.6 - Seleção de pacientes com base nos subsítios de interesse obtidos em dois centros 
colaboradores nesta fase do projeto. (A) Hospital Heliópolis (B) Hospital das Clínicas 

 

 

 Além dos subsítios, conforme citado no item 4.1, os pacientes considerados 

como casos deveriam ser etilistas e tabagistas no presente e/ou passado, com idade 

acima de 50 anos, independente do gênero.  Assim, dos 133 casos de CECP triados 

anteriormente, apenas 89 atendiam aos critérios de inclusão. Três outros critérios de 

exclusão - a hemólise detectável, dados clínicos incompletos e amostra de plasma 
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não disponível - determinaram nosso número final de pacientes: 57. Dentre os 31 

casos descartados, 18 foram por apresentar hemólise visível, 7 por dados clínicos 

incompletos e 6 por haver apenas sangue total armazenado.  

 

Selecionamos em um primeiro momento, 45 das 57 amostras de plasma de 

casos para a análise da expressão dos miRNAs circulantes em placas do tipo PCR 

Array. Destas amostras, 20 eram tumores de assoalho de boca (13 N+ e 7 N0), 10 

tumores de  borda de língua (5 N+ e 5 N0) e 15 tumores de base de língua (10 N+ e 

5 N0). Os dados clínicos e anátomo-patológicos das amostras estão descritos na 

Quadro 4.1. 

  Amostras de plasma de pacientes que foram acompanhados por três meses  

após a ressecção cirúrgica, totalizaram 7 amostras. Essas amostras foram usadas 

após a identificação dos miRNAs mais importantes para avaliação das mudanças 

nos níveis de expressão após procedimento cirúrgico (Quadro 4.1). 

 A seleção das amostras dos indivíduos controle seguiu o mesmo fluxo 

estabelecido para seleção das amostras tumorais, quanto aos critérios de inclusão 

por hábitos de vida e idade, assim como hemólise detectada por mudança na 

coloração. Iniciamos a triagem dos pacientes a partir da idade, e à partir de 215 

indivíduos do Hospital das Clínicas de São Paulo e 46 do Hospital Heliópolis, 149 

com idade igual ou superior a 50 anos entre os dois centros foram selecionados. Em 

seguida, selecionamos pelos hábitos tabagismos e etilismo (presente e/ou passado), 

e dos 149 indivíduos previamente selecionados, 83 foram incluídos. Por fim, foi 

avaliada hemólise e a disponibilidade das amostra de plasma, excluindo mais 68 

indivíduos. Sendo assim, apenas 15 amostras foram utilizadas para as análises 

(Quadro 4.1) 

 Antes de iniciar as análises de expressão de miRNAs, buscamos avaliar a 

presença de hemólise, por espectrofotometria, nas 67 amostras de plasma de casos 

(45 amostras usadas para: PCR Array; 12 amostras extras e 7 amostras de 

acompanhamento) e nas 15 amostras de plasma de indivíduos controle, totalizando 

82 amostras. Verificamos que os valores de absorbância para as amostras de 

pacientes e controles variaram sempre próximo à 0.15 no comprimento de onda de 

414 nm, indicando ausência de hemólise quando comparados ao controle positivo 

(Figura 5.7). 
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          Conclusão 

 

Figura 5.7 - Análise de absorbância por espectrofotometria como indicador de hemólise no plasma de 
57 casos de CECP e 15 controles. Valores de absorbância acima de 0.2 em 414nm 
indicam hemólise. (A) 15 amostras de tumor de base de língua (B) 10 amostras de tumor 
de borda de língua (C) 20 amostras de tumor de assoalho de boca (D) 15 amostras de 
controle (E) 10 amostras de acompanhamento. Controle positivo = amostra de plasma 
com hemácias (0.008%) 

 

 

5.3 miRNAs detectados em plasma de pacientes e controles 

 

 

 Para a investigação do perfil de expressão de miRNAs em plasma, utilizamos 

placas de PCR Array especialmente desenvolvidas para detecção de miRNAs em 

amostras de plasma e/ou soro. Estas placas incluem primers para a detecção de 

179 miRNAs, dentre os quais 5 miRNAs são frequentemente utilizados como 

normalizadores e 174 miRNAs são amplamente expressos em humanos. Para um 

total de 60 placas de PCR Array utilizamos amostras dos três subsítios tumorais 
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selecionados: assoalho de boca, borda de língua e base de língua, totalizando 45 

amostras tumorais e 15 controles (Quadro 4.1).  

 A qualidade da extração de RNA interfere na síntese de cDNA e, 

consequentemente, nos resultados das reações de PCR em tempo real. A fim de 

monitorar a eficiência da extração de RNA e síntese de cDNA, incluímos RNAs 

sintéticos (spike-ins) em cada um das amostras, de acordo com o protocolo do 

fabricante. Os spike-ins UniSp2, UniSp4 e UniSp5 foram adicionados em diferentes 

concentrações para avaliar o rendimento das extrações de RNA, enquanto que os 

spike-ins UniSp6/cel-miR-39-3p e UniSp3 IPC foram utilizados para monitorar sinais 

de inibição durante a síntese de cDNA e PCR em tempo real, respectivamente. 

Todas as amostras apresentaram expressão estável e constante dos spike-ins, 

sugerindo extração eficiente de RNA, síntese de cDNA e amplificação da PCR em 

tempo real. A figura 5.8 ilustra os resultados obtidos.  

 

 

 

Figura 5.8 - Uso de spike-ins para monitoramento da qualidade da extração de RNA, síntese de 
cDNA e PCR em tempo real. Os três RNAs sintéticos (UniSp2, UniSp4, UniSp5) são 
utilizados em diferentes concentrações para controlar rendimento da extração de RNA. O 
spike-in UniSp6 + cel-miR-39-3p é utilizado para monitorar a síntese de cDNA e o 
UniSp3 IPC é usado para monitorar a eficiência da PCR em tempo real. O gráfico 
representa a média dos valores de Ct para 60 amostras (45 casos e 15 controles) 
utilizados nas placas de PCR Array. Barras de erro = desvio padrão. A utilização dos 
cinco spike-ins para o monitoramento da qualidade é eficaz para as amostras avaliadas, 
sendo que a expressão observada com as amostras deste estudo foram similares ao 
descrito pelo protocolo do kit Exiqon 
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 Cinco miRNAs - miR-93, miR-103, miR-191, miR-423-5p e miR-425 – devem 

possuir expressão relativamente constante em amostras de plasma e devem ser 

detectados caso as quantidades de RNA iniciais sejam suficientes e os 

procedimentos de síntese e amplificação ocorram de forma satisfatória. Estes 

miRNAs podem ainda ser utilizados como normalizadores para a expressão das 

outras moléculas detectadas pela placa. Nossos resultados indicaram expressão 

estável destes 5 miRNAs, garantindo portanto, que as quantidades iniciais de RNA 

eram adequadas e que a amplificação foi eficiente (Figura 5.9).  

 

 

 

Figura 5.9 - miRNAs indicados pela Exiqon como possíveis normalizadores da expressão da PCR em 
tempo real. A expressão dos miRNAs permaneceu estável e constante entre as 
amostras. O gráfico representa a média dos valores de Ct para 60 amostras (45 casos 
e 15 controles) utilizados nas placas de PCR Array. Barras de erro = desvio padrão. Os 
miRNAs selecionados podem ser utilizados como normalizadores da expressão de 
miRNAs, por apresentarem expressão estável e constante entre as amostras. O miR-
93-5p e o miR-191-5p foram os miRNAs mais expressos e com maior estabilidade 
entre as amostras 

 

 

 Analisamos a expressão dos miRNAs de expressão constante (miR-93a, miR-

191, miR-423, miR-103 e miR-425) pelo software Genex, e confirmamos a 

estabilidade da expressão destes miRNAs por dois algoritmos disponíveis no 

software: NormFinder e  geNORM. Estes algoritmos indicaram que tanto o miR-93-

5p  quanto o miR-191-5p apresentavam a expressão mais consistente entre as 

amostras. Apesar de pequena diferença, para as amostras de base de língua, 
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ambos algoritmos indicaram o miR-191-5p como o mais estável, e para as amostras 

de borda de língua e assoalho de boca, o miR-93a.  

 Através dos miRNAs detectados pelas placas de PCR Array também é 

possível a análise da hemólise através de variações na expressão de miR-23a e 

miR-451 e cálculo sugerido pelo protocolo do fabricante. Para esta avaliação, é 

calculada a diferença de expressão entre o miR-23a e o miR-451, e valores acima 

de 7 para esta diferença indicam hemólise. Na figura 5.10 estão representados os 

valores de delta Ct obtidos dos pacientes e controles. Observamos que para todas 

amostras os valores estavam abaixo de 7, indicando ausência de hemólise e 

confirmando os resultados obtidos por espectrofotometria. 

 

 

 

Figura 5.10 - Indicador de hemólise baseado na expressão do miR-23a e miR-451. Valores de delta 
Ct maiores do que 7 indicariam presença de hemólise no plasma 

 
 

 
 Consideramos como genes expressos aqueles que apresentavam valores de 

Ct ≤ 37. Com este limite,  um total de 164 miRNAs estavam expressos em amostras 

tumorais e controles, sendo que destes, 79 estavam expressos em 100% das 

amostras destes grupos. Quando avaliamos os grupos separadamente, observamos 

que 11 miRNAs estão expressos em todas as amostras tumorais dos subsítios de 

base de língua, assoalho de boca e borda de língua, mas não estão expressos nas 

amostras controle e 28 miRNAs estão expressos em todas as amostras controle, 

mas não estão expressos nas amostras tumorais.  

 Tendo em vista que as amostras tumorais de carcinoma epidermoide da 

cavidade oral, tanto de borda de língua quanto de assoalho de boca, apresentam 

expressão dos miRNAs bastante similar entre elas, optamos por avaliá-las como um 

único grupo de amostras. Pudemos observar que 85 miRNAs estão expressos nas 
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amostras tumorais dos subsítios de assoalho de boca e borda de língua, sendo que 

apenas 5 miRNAs estavam expressos em 100% das amostras avaliadas.  

 Por fim, identificamos a presença de 104 miRNAs expressos tanto nas 

amostras tumorais de base de língua quanto nas amostras controle. Quando 

avaliamos separadamente os grupos, conseguimos selecionar 17 miRNAs que estão 

expressos em todas as amostras de plasma do subsítio de base de língua e que não 

estão expressas nas amostras controle. 

 No quadro 5.1 estão relacionados os miRNAs observados especificamente 

em cada grupo de amostras. 

 

 

miRNAs expressos em 
todas as amostras 
tumorais 

miR-23b, miR-132-3p, miR-210, miR-92a, miR-29c, miR-21, 
miR-148b, miR-192-5p, miR-885, miR-199-5p  

miRNAs expressos em 
todas as amostras 
controle 

miR-145-5p, let-7a-5p, miR-128, miR-25-3p, miR-30e-5p, let-7i-
5p, miR-122-5p, miR-365a-3p, miR-144-3p, miR-192-5p, miR-
199a-3p, miR-532-5p, miR-28-5p, miR-425-3p, miR-132-3p, 
miR-18a-5p, miR-223-5p, miR-146b-5p, miR-629-5p, miR-200c-
3p, miR-423-3p, miR-199a-5p, miR-28-3p, miR-324-3p, miR-
30e-3p, miR-185, miR-143, miR-424-3p, miR-331, miR-141, 
miR-148a, miR-133b, miR-335-5p, miR-425-5p, miR-22-3p, 
miR-107, miR-30d, miR-590 

miRNAs expressos em 
todas as amostras de 
carcinoma epidermoide de 
borda de língua e 
assoalho de boca 

miR-652-3p, miR-885, miR-28-5p, miR-34a, miR-328 

miRNAs expressos em 
todas as amostras de 
carcinoma epidermoide de 
base de língua  

miR-324-5p, let-7e-5p, miR-485-3p, miR-151a-5p, miR-223-3p, 
miR-142-3p, let-7d-3p, miR-125b-5p, miR-502-3p, miR-27a-3p, 
miR-660-5p, miR-574-3p, miR-205-5p, miR-346, miR-16-2-3p, 
miR-130b-3p, miR-363-3p 

Quadro 5.1 - miRNAs expressos em todas as amostras dos grupos avaliados. 

 

 

 

5.4 Identificação de miRNAs diferencialmente expressos   
 

 

 

5.4.1 Comparação da expressão de miRNAs entre amostras de plasma de 

portadores de carcinoma epidermoide da cavidade oral e orofaringe e plasma 

de indivíduos controle 

 



 

 

64 
 

 

 

 A fim de identificarmos miRNAs que desempenham papel importante no 

desenvolvimento de CECP, selecionamos miRNAs diferencialmente expressos entre 

amostras tumorais e controles. Para tal análise, agrupamos as amostras de plasma 

de pacientes com carcinoma epidermoide da cavidade oral e carcinoma epidermoide 

de orofaringe - assoalho de boca, borda de língua, base de língua - em um único 

grupo denominado tumoral.  

 Para  a identificação destes miRNAs, selecionamos  fold-change acima de 

1.5, isso quer dizer, miRNAs que apresentaram expressão pelo menos 50% 

maior/menor entre os grupos de amostras tumorais e controles. Avaliamos também 

a significância estatística das diferenças entre os grupos, sendo que p valores ≤0.05 

foram consideradas estatisticamente significativos. Na tabela 5.1 estão 

representados os miRNAs selecionados pelos dois critérios citados acima. 

  

 

Tabela 5.1 - miRNAs selecionados pela diferença de expressão entre as amostras tumorais e as 
amostras de controles (fold-change ≥1.5) 

miRNA 

Fold-change 
(tumor x 
controle) p valor 

hsa-miR-223-3p -14,32 6,70E-01 

hsa-miR-15a-5p -10,84 3,00E-02 

hsa-miR-122-5p -9,54 1,30E-01 

hsa-miR-185-5p -7,88 7,00E-04 

hsa-miR-18a-5p -5,88 1,00E-01 

hsa-miR-424-5p -5,21 2,00E-04 

hsa-miR-25-3p -4,23 2,00E-01 

hsa-miR-195-5p -4,04 2,00E-02 

hsa-miR-95 -3,81 2,00E-02 

hsa-miR-338-3p -3,70 8,00E-02 

hsa-miR-125b-5p -3,59 1,30E-01 

hsa-miR-222-3p -3,47 2,00E-02 

hsa-miR-423-3p -2,82 3,60E-01 

hsa-miR-150-5p -2,82 6,10E-01 

hsa-miR-133b -2,81 1,00E-02 

hsa-miR-144-3p -2,76 3,00E-02 

hsa-miR-324-5p -2,66 9,20E-01 

hsa-miR-204-5p -2,65 2,00E-02 

hsa-miR-2110 -2,63 1,40E-01 

hsa-miR-143-3p -2,59 2,00E-02 

 
  continua 
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conclusão   

miRNA 

Fold-change 
(tumor x 
controle) p valor 

hsa-miR-365a-3p -2,53 1,20E-01 

hsa-miR-99a-5p -2,45 1,00E-02 

hsa-miR-145-5p -2,39 3,00E-02 

hsa-miR-133a -2,13 1,10E-01 

hsa-miR-32-5p -2,02 1,10E-01 

hsa-miR-363-3p -2,02 8,00E-02 

hsa-miR-495-3p 1,54 4,00E-01 

hsa-miR-142-3p 1,64 9,00E-01 

hsa-let-7e-5p 1,65 1,30E-01 

hsa-miR-210 1,95 8,60E-01 

hsa-miR-136-5p 2,05 7,20E-01 

hsa-miR-501-3p 2,41 3,90E-01 

hsa-miR-485-3p 2,53 2,66E-01 

hsa-miR-205-5p 2,55 2,90E-01 

hsa-miR-29b-2-5p 2,74 3,30E-01 

hsa-miR-382-5p 3,01 5,20E-01 

hsa-miR-502-3p 3,60 4,30E-01 

hsa-miR-543 4,21 1,90E-02 

   

 
Valores de p ≤ 0.05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

 

 Para uma melhor avaliação destes resultados, plotamos os valores em 

gráficos de dispersão (Figura 5.11).  

 O miRNA que apresentou maior significância estatística entre os grupos foi o 

miR-185-5p, sendo que este miRNA está menos expresso nas amostras tumorais 

cerca de oito vezes quando comparado às amostras controle. E alguns miRNAs 

importantes no contexto de CECP - miR-99a, miR-204, miR-133b, miR222 e miR-

15a - apresentaram fold-change ≥ 2.0 e significância estat stica.  
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                             conclusão 

 

Figura 5.11 -  Gráfico de dispersão da comparação dos níveis de expressão dos miRNAs entre 
amostras de plasma de CECP e controle. * : p≤0.05, *** : p≤.0.001; -dCT: expressão de 
miRNAs normalizada pelo miR-93a 
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5.4.2 Comparação da expressão de miRNAs entre amostras de plasma de 

portadores de carcinoma epidermoide de base de língua e plasma de 

indivíduos controle 

 

  

 Tendo o conhecimento de que tumores de cavidade oral (assoalho de boca e 

borda de língua) e de orofaringe (base de língua) podem apresentar diferenças 

moleculares significativas, decidimos dividi-los em dois grupos e compará-los com 

as amostras de controle.  

 Para a análise da expressão diferencial de miRNAs entre as amostras de 

plasma de base de língua (n=15) e os controles (n=15) selecionamos  fold-change 

acima de 1.5. Avaliamos também a significância estatística das diferenças entre os 

grupos, sendo que p valores ≤0.05 foram consideradas estatisticamente 

significativos (tabela 5.2). 

 

 

Tabela 5.2 - miRNAs selecionados pela diferença de expressão entre as amostras tumorais de 
carcinoma epidermoide de base de língua e as amostras de controles (fold-change ≥1.5)  

miRNAs 

Fold-change (tumor 
de base de língua x 

controle) p valor 

hsa-miR-590-5p -7,21 1,60E-03 

hsa-miR-144-3p -6,56 1,20E-03 

hsa-miR-99a-5p -5,63 ≤1,00E-04 

hsa-miR-424-5p -5,05 1,00E-03 

hsa-miR-143-3p -4,75 7,00E-04 

hsa-miR-326 -4,47 2,00E-03 

hsa-miR-101-3p -4,41 5,00E-04 

hsa-miR-133b -4,08 7,00E-04 

hsa-miR-33a-5p -3,93 4,00E-02 

hsa-miR-185-5p -3,86 7,00E-04 

hsa-miR-150-5p -3,22 4,90E-01 

hsa-miR-19b-3p -2,94 1,00E-02 

hsa-miR-335-5p -2,64 2,00E-02 

hsa-let-7f-5p -2,64 4,00E-04 

hsa-miR-204-5p -2,63 6,00E-02 

hsa-miR-107 -2,55 6,40E-03 

hsa-miR-365a-3p -2,33 1,30E-01 

hsa-miR-19a-3p -2,30 1,00E-02 

hsa-miR-148a-3p -2,24 4,40E-02 

hsa-let-7b-5p -2,20 2,00E-02 

hsa-miR-22-3p -2,18 2,00E-02 

hsa-miR-376a-3p -2,16 3,00E-02 

  continua 
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conclusão   

miRNAs 

Fold-change (tumor 
de base de língua x 

controle) p valor 

hsa-let-7i-5p -2,12 2,00E-03 

hsa-miR-103a-3p -2,03 1,70E-01 

hsa-miR-186-5p -1,97 2,00E-02 

hsa-let-7g-5p -1,94 1,00E-02 

hsa-miR-154-5p -1,77 2,20E-01 

hsa-miR-18b-5p -1,75 9,00E-02 

hsa-miR-27b-3p -1,70 2,00E-03 

hsa-miR-30b-5p -1,69 1,20E-02 

hsa-miR-222-3p -1,66 8,00E-02 

hsa-miR-34a-5p -1,64 2,90E-01 

hsa-miR-29a-3p -1,64 1,80E-01 

hsa-miR-32-5p -1,63 7,00E-02 

hsa-miR-133a -1,60 2,40E-01 

hsa-miR-30d-5p -1,50 2,60E-01 

hsa-miR-15a-5p 1,54 8,90E-01 

hsa-miR-20b-5p 1,55 9,50E-01 

hsa-miR-200a-3p 1,65 7,50E-01 

hsa-let-7d-3p 1,98 6,00E-02 

hsa-miR-532-3p 1,99 5,00E-01 

hsa-miR-181a-5p 2,01 1,70E-01 

hsa-miR-136-5p 2,09 3,60E-01 

hsa-let-7d-5p 2,29 5,00E-02 

hsa-miR-92b-3p 2,33 2,30E-01 

hsa-miR-146b-5p 2,33 1,50E-01 

hsa-miR-382-5p 2,58 5,00E-01 

hsa-miR-501-3p 2,79 9,00E-02 

hsa-let-7c 3,06 3,00E-02 

hsa-miR-375 3,29 1,60E-02 

hsa-miR-205-5p 3,44 2,20E-01 

hsa-miR-346 3,57 3,00E-02 

hsa-let-7e-5p 3,79 1,00E-03 

hsa-miR-485-3p 19,85 ≤1,00E-04 

Valores de p ≤ 0.05 foram considerados estatisticamente significativos 

 

 

 A maior parte dos miRNAs que apresentaram expressão diferencial estavam 

mais expressos nos controles quando comparados às amostras tumorais de base de 

língua. Dentre os miRNAs que apresentaram maiores diferenças entre os 2 grupos 

estão o miR-99a e o miR-485-3p, sendo que o miR-99a estava cinco vezes mais 

expresso nos controle e o miR-485-3p estava dezenove vezes mais expresso nas 

amostras tumorais. miRNAs importantes no contexto de CECP também 

apresentaram significância estatística e fold-change ≥ 1.5: miR-133b, miR33a, 

miR19b, miR19a e miR30b. Para melhor compreensão do significado destes 
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resultados, os níveis de expressão foram também plotados em gráficos de dispersão  

(Figura 5.12).  
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  Conclusão 

 

Figura 5.12 - Gráfico de dispersão da comparação dos níveis de expressão dos miRNAs entre 
amostras de plasma de carcinoma epidermoide de base de língua e controle. * : 
p≤0.05,** : p≤0.01; *** : p≤.0.001; **** : p≤0.0001. -dCT: expressão de miRNAs 
normalizada pelo miR-93a 
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5.4.3 Comparação da expressão de miRNAs entre amostras de plasma de pacientes 

portadores de carcinoma epidermoide da cavidade oral (assoalho de boca e 

borda de língua) e plasma de indivíduos controle 

 

 

 Para avaliar a expressão dos miRNAs diferencialmente expressos entre as 

amostras de plasma de portadores de CECP de assoalho de boca e borda de língua 

(n=30) e plasma de indivíduos controle (n=15), selecionamos  fold-change acima de 

1.5. Avaliamos também a significância estatística das diferenças entre os grupos, 

sendo que p valores ≤0.05 foram consideradas estatisticamente significativos 

(Tabela 5.3). 

 

 

Tabela 5.3 - miRNAs selecionados pela diferença de expressão entre as amostras tumorais de 
carcinoma epidermoide de assoalho de boca e borda de língua e as amostras de 
controles (fold-change ≥1.5)  

miRNA 
 

Fold-change  
(Tumor de assoalho 
de boca e borda de 
língua x Controle) p valor 

hsa-miR-223-3p -52,89 1,30E-03 

hsa-miR-15a-5p -33,79 3,50E-03 

hsa-miR-122-5p -25,42 4,80E-03 

hsa-miR-185-5p -10,01 1,30E-03 

hsa-miR-18a-5p -8,35 2,00E-02 

hsa-miR-25-3p -6,28 1,10E-01 

hsa-miR-125b-5p -6,21 3,00E-02 

hsa-miR-338-3p -5,73 2,00E-02 

hsa-miR-424-5p -4,79 2,00E-04 

hsa-miR-195-5p -4,77 7,00E-03 

hsa-miR-375 -4,58 1,00E-02 

hsa-miR-222-3p -4,51 1,90E-03 

hsa-miR-23a-3p -4,18 7,00E-02 

hsa-miR-423-3p -4,15 2,80E-01 

hsa-miR-324-5p -3,71 6,00E-02 

hsa-miR-2110 -3,52 2,00E-02 

hsa-let-7c -3,47 3,00E-02 

hsa-miR-95 -3,21 1,10E-01 

hsa-miR-145-5p -3,16 4,00E-02 

hsa-miR-150-5p -2,57 9,00E-01 

hsa-miR-363-3p -2,47 1,60E-02 

hsa-miR-204-5p -2,46 3,00E-02 

hsa-miR-605 -2,31 7,00E-02 

hsa-miR-532-3p -2,26 1,30E-01 

hsa-miR-365a-3p -2,14 1,30E-01 

hsa-miR-20b-5p -2,14 9,00E-02 

hsa-miR-574-3p -2,08 3,30E-01 

hsa-miR-133a -2,04 1,80E-01 

hsa-miR-133b -1,9 2,87E-01 

hsa-miR-32-5p -1,85 3,52E-01 

                        Continua 
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Conclusão   

miRNA 
 

Fold-change  
(Tumor de assoalho 
de boca e borda de 
língua x Controle) p valor 

hsa-miR-143-3p -1,81 1,89E-01 

hsa-miR-346 -1,76 3,25E-01 

hsa-miR-128 -1,75 3,35E-02 

hsa-let-7i-5p -1,74 1,50E-01 

hsa-miR-144-3p -1,7 2,63E-01 

hsa-miR-497-5p -1,69 3,27E-01 

hsa-miR-15b-5p -1,67 3,12E-01 

hsa-miR-629-5p -1,64 3,29E-01 

hsa-let-7a-5p -1,61 3,02E-01 

hsa-miR-148a-3p -1,61 2,28E-01 

hsa-miR-151a-5p -1,61 5,52E-01 

hsa-miR-320a -1,61 9,91E-02 

hsa-miR-30d-5p -1,59 2,42E-01 

hsa-miR-320b -1,57 2,37E-01 

hsa-miR-99a-5p -1,57 2,17E-01 

hsa-miR-20a-3p -1,55 4,76E-01 

hsa-miR-27b-3p -1,54 3,84E-01 

hsa-miR-10b-5p -1,53 2,92E-01 

hsa-miR-30a-5p -1,51 2,68E-01 

hsa-let-7b-5p -1,51 2,67E-01 

hsa-miR-301a-3p 1,52 3,83E-01 

hsa-miR-1 1,55 6,87E-01 

hsa-miR-16-2-3p 1,55 4,04E-01 

hsa-miR-18b-5p 1,59 1,04E-01 

hsa-miR-328 1,65 3,99E-01 

hsa-miR-127-3p 1,67 4,23E-01 

hsa-miR-339-5p 1,67 3,65E-01 

hsa-miR-495-3p 1,73 4,21E-01 

hsa-let-7i-3p 1,85 6,28E-01 

hsa-miR-22-5p 1,9 2,98E-01 

hsa-miR-136-5p 2,01 2,80E-01 

hsa-miR-142-3p 2,06 3,60E-01 

hsa-miR-205-5p 2,08 4,00E-01 

hsa-miR-501-3p 2,29 7,60E-01 

hsa-miR-29b-2-5p 2,65 1,20E-01 

hsa-miR-382-5p 3,12 7,40E-01 

hsa-miR-543 3,76 4,00E-02 

hsa-miR-502-3p 5,25 7,10E-01 

Valores de p ≤ 0.05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

 

 Dos dezessete miRNAs identificados como diferencialmente expressos entre 

os 2 grupos e com significância estatística, destaca-se o miR-424-5p com expressão 

cerca de cinco vezes maior nos controles quando comparado às amostras tumorais. 

O único miRNA que apresentou maior expressão nas amostras tumorais e 

significância estatística quando comparado aos controles foi o miR-543, com 

aumento da expressão de quase quatro vezes. A Figura 5.13 apresenta gráficos de 

dispersão para estes resultados. 
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                               Conclusão 

 

Figura 5.13 -  Gráfico de dispersão da comparação dos níveis de expressão dos miRNAs entre 
amostras de plasma de carcinoma epidermoide de assoalho de boca e borda de língua 
e controle. * : p≤0.05,** : p≤0.01; *** : p≤.0.001. -dCT: expressão de miRNAs 
normalizada pelo miR-93a 

 

 

5.4.4 Comparação da expressão de miRNAs entre amostras de plasma associadas 

a tumores de base de língua com perfil metastático e não metastático 

 

  

 Para a comparação entre tumores metastáticos e não metastáticos, 

novamente avaliamos separadamente a expressão de miRNAs nas amostras de 

plasma de pacientes com carcinoma epidermoide de base de língua, e os 

carcinomas epidemoide da cavidade oral (borda de língua e assoalho de língua). 

Para esta análise com amostras de base de língua utilizamos as 15 amostras 

de carcinoma incluídas nas placas de PCR array, sendo 10 amostras com perfil 

metastático (N+) e 5 amostras com perfil não-metastático (N0).  

 Selecionamos miRNAs que apresentaram diferença de expressão ≥1,5 entre 

amostras de carcinoma epidermoide de base de língua metastáticas e não-

metastáticas. Consideramos como diferença estatisticamente significativa resultados 

de p valor ≤0.05 entre os dois grupos (Ta ela 5.4). 
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Tabela 5.4 - miRNAs selecionados pela diferença de expressão entre as amostras tumorais de 
carcinoma epidermoide de base de língua metastáticas e não metastáticas (fold-
change ≥1.5) 

miRNAs 
Fold-change 

(N+xN0) p valor 

hsa-miR-103a-3p -3,89 6,70E-01 

hsa-let-7d-5p 1,24 4,80E-01 

hsa-miR-30e-3p 1,99 1,20E-01 

hsa-miR-143-3p 2,00 1,40E-01 

hsa-miR-133a 2,00 3,80E-01 

hsa-miR-144-5p 2,07 1,20E-01 

hsa-miR-338-3p 2,15 3,00E-01 

hsa-miR-20b-5p 2,18 3,10E-01 

hsa-miR-192-5p 2,21 3,00E-02 

hsa-miR-223-5p 2,24 2,30E-01 

hsa-miR-365a-3p 2,25 3,10E-01 

hsa-miR-551b-3p 2,26 2,40E-01 

hsa-miR-34a-5p 2,43 3,00E-01 

hsa-miR-15a-5p 2,49 8,50E-01 

hsa-miR-766-3p 2,54 1,20E-01 

hsa-miR-18a-5p 2,56 3,00E-01 

hsa-miR-99a-5p 2,69 1,10E-01 

hsa-miR-22-5p 2,76 1,10E-01 

hsa-miR-543 2,77 2,60E-01 

hsa-miR-497-5p 2,91 3,10E-01 

hsa-miR-222-3p 2,91 3,00E-01 

hsa-let-7c 2,99 2,00E-01 

hsa-miR-193b-3p 3,14 1,50E-01 

hsa-miR-21-5p 3,20 5,10E-01 

hsa-miR-501-3p 3,21 5,50E-02 

hsa-miR-122-5p 3,26 1,00E-01 

hsa-miR-155-5p 3,37 8,00E-02 

hsa-miR-574-3p 3,37 8,00E-03 

hsa-miR-199a-5p 3,66 1,50E-01 

hsa-miR-339-3p 3,86 3,00E-01 

hsa-miR-133b 4,13 1,70E-01 

hsa-miR-885-5p 4,82 9,00E-02 

hsa-miR-375 4,91 1,60E-01 

Valores de p ≤ 0.05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

 

 Observamos que dos 33 miRNAs que apresentaram diferença nos níveis de 

expressão, 32 miRNAs apresentavam maior expressão nas amostras metastáticas e 

1 miRNA nas amostras não-metastáticas. O miR-375, seguido pelo miR-885 foram 

os miRNAs mais expressos nas amostras metastáticas  quando comparado às 
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amostras não metastáticas, sendo que o miR-103a foi a molécula menos expressa 

nas amostras metastáticas.  

 Apesar do elevado número de miRNAs identificados nestas amostras, apenas 

o miR-574 e o miR-192 apresentaram expressão diferencial com significância 

estatística entre os dois grupos avaliados. A Figura 5.14 ilustra os padrões de 

dispersão destes resultados.  

 

 

 

Figura 5.14 - Gráfico de dispersão da comparação dos níveis de expressão de miRNAs 
entre amostras de plasma de pacientes com tumores de base de língua 
com perfil N+ e N0. * : p≤0.05 ** : p≤0.01. -dCT: expressão de miRNAs 
normalizada pelo miR-191 
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5.4.5 Expressão diferencial entre amostras de plasma de portadores de carcinoma 

epidermoide da cavidade oral com perfil metastático e não metastático 

 

 

 Para esta avaliação, comparamos as 30 amostras de plasma de pacientes 

com carcinoma epidermoide da cavidade oral analisadas por PCR array, sendo 19 

com perfil metastático (N+) e 11 com perfil não metastático (N0).  

 Os miRNAs apresentados na tabela 5.5 foram selecionados por apresentarem 

fold-change ≥ 1.5 entre amostras N+ e N0. As diferenças entre os dois grupos 

avaliados foram consideradas estatisticamente significativas quando os p valores 

eram ≤0.05. 

 

 

Tabela 5.5 - miRNAs selecionados pela diferença de expressão entre as amostras tumorais de 
carcinoma epidermoide da cavidade oral metastáticas e não metastáticas (fold-change 
≥1.5)  

miRNAs Fold-change 
(N+xN0) 

p valor 

hsa-miR-382-5p -13,03 7,82E-02 

hsa-miR-210 -8,7 1,69E-01 

hsa-let-7i-3p -6,38 2,92E-01 

hsa-miR-25-3p -4,17 2,99E-01 

hsa-miR-660-5p -3,77 2,18E-01 

hsa-miR-26a-5p -2,75 2,62E-01 

hsa-let-7c -2,66 2,26E-01 

hsa-miR-92a-3p -2,31 3,71E-01 

hsa-miR-15a-5p -2,01 6,35E-01 

hsa-miR-766-3p -1,99 2,41E-01 

hsa-miR-27b-3p -1,96 3,25E-01 

hsa-miR-23a-3p -1,78 6,05E-01 

hsa-miR-200c-3p -1,74 4,21E-01 

hsa-miR-363-3p -1,7 5,30E-01 

hsa-miR-301a-3p -1,68 3,25E-01 

hsa-miR-125b-5p -1,66 6,74E-01 

hsa-miR-29b-2-5p -1,61 3,58E-01 

hsa-miR-495-3p -1,56 5,79E-01 

hsa-miR-154-5p -1,52 5,75E-01 

hsa-miR-409-3p -1,51 5,75E-01 

hsa-miR-29c-3p 1,53 5,36E-01 

           Continua 
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Continua   

miRNAs Fold-change 
(N+xN0) 

p valor 

hsa-miR-374a-5p 1,54 3,13E-01 

hsa-miR-93-3p 1,55 3,30E-01 

hsa-miR-222-3p 1,55 6,44E-01 

hsa-miR-30a-5p 1,58 3,52E-01 

hsa-miR-29a-5p 1,59 4,75E-01 

hsa-miR-194-5p 1,63 2,75E-01 

hsa-miR-192-5p 1,65 3,91E-01 

hsa-miR-20a-5p 1,66 2,68E-01 

hsa-miR-425-3p 1,66 3,64E-01 

hsa-miR-20a-3p 1,67 4,62E-01 

hsa-miR-151a-5p 1,71 6,13E-01 

hsa-miR-629-5p 1,74 3,07E-01 

hsa-miR-200a-3p 1,75 2,66E-01 

hsa-miR-19b-3p 1,76 1,48E-01 

hsa-miR-195-5p 1,78 4,71E-01 

hsa-miR-140-3p 1,79 2,13E-01 

hsa-miR-20b-5p 1,86 3,90E-01 

hsa-miR-29a-3p 1,88 2,88E-01 

hsa-miR-193b-3p 1,89 2,49E-01 

hsa-miR-376a-3p 1,9 3,87E-01 

hsa-miR-22-5p 1,91 3,55E-01 

hsa-miR-151a-3p 1,98 2,50E-01 

hsa-miR-99a-5p 1,99 1,30E-01 

hsa-miR-485-3p 1,99 3,17E-01 

hsa-miR-32-5p 2,03 3,70E-01 

hsa-miR-296 2,08 5,02E-01 
 

hsa-miR-142-3p 2,09 4,69E-01 

hsa-let-7a-5p 2,12 2,43E-01 

hsa-miR-10b-5p 2,14 1,52E-01 

hsa-miR-204-5p 2,19 1,06E-01 

hsa-miR-223-3p 2,25 6,47E-01 

hsa-miR-30e-5p 2,25 1,24E-01 

hsa-miR-1 2,32 5,71E-01 

hsa-miR-16-2-3p 2,4 1,20E-01 

hsa-miR-605 2,5 9,99E-02 

hsa-miR-107 2,51 2,05E-01 

hsa-miR-106a-5p 2,7 2,31E-01 

hsa-miR-338-3p 2,76 2,57E-01 

hsa-miR-185-5p 2,81 3,90E-01 

            Continua 
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Conclusão   

miRNAs Fold-change 
(N+xN0) 

p valor 

hsa-miR-205-5p 2,87 9,89E-02 

hsa-miR-425-5p 3, 1,89E-01 

hsa-miR-501-3p 3,17 4,59E-01 

hsa-miR-18a-5p 3,28 2,97E-01 

hsa-miR-122-5p 8,4 1,65E-01 

hsa-miR-502-3p 11,88 2,30E-01 

Valores de p ≤ 0.05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

 

 Foram identificados 66 miRNAs com fold-change ≥ 1.5 entre as amostras de 

plasma de pacientes portadores de tumores de cavidade oral com perfil N+ e N0, 

sendo que 45 miRNAs estavam mais expressos nas amostras N+ e 21 miRNAs 

estavam mais expressos nas amostras N0. Não observamos diferenças 

estatisticamente significativas entre as comparações, mas conseguimos selecionar 

dentre os miRNAs apontados na tabela acima, alguns miRNAs que são importantes 

no contexto de CECP e que apresentam fold-change acima de 1.5: miR-30a, miR-

106, miR-301a, miR-20b, miR-296, miR-99a, miR-204 e miR-205. 

 

 

5.5 Níveis de expressão de miRNAs em amostras de plasma obtidas após 

ressecção cirúrgica 

 

 

A fim de avaliarmos se a expressão dos miRNAs identificados como 

diferencialmente expressos entre amostras metastáticas e não metastáticas variaria 

após a cirurgia, selecionamos amostras de plasma de pacientes após 3 da 

ressecção cirúrgica. A avaliação foi realizada em amostras de plasmas de 7 

pacientes, sendo 1 de base de língua, 3 de borda de língua e 3 de assoalho de 

boca, e destas, 2 com perfil metastático e 5 com perfil não mestastático que 

possuíam plasma. 

Para esta análise, selecionamos miRNAs obtidos a partir de diversas 

comparações realizadas nestes estudo e utilizamos ainda dados recentemente 
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publicados por nosso grupo a partir de amostras de tecido de carcinoma oral 

(Severino et al., 2015). Os miRNAs selecionados foram:  

- miR-99a: mais expresso em amostras de plasma de indivíduos controle, 

em amostras de plasma N+ de cavidade oral e de orofaringe e em tecido 

de amostras de cavidade oral N+ 

- miR-20b: mais expresso em amostras de plasma de indivíduos controle e 

em amostras de plasma N+ de cavidade oral e orofaringe e em tecido de 

amostras de cavidade oral N+ 

- miR-106: mais expresso em amostras de plasma N+ de cavidade oral e em 

tecido de amostras de cavidade oral N+ 

- miR-204: mais expresso em amostras de plasma de indivíduos controle e 

em amostras de plasma N+ de língua e em tecido de amostras de cavidade 

oral N+ 

- miR-210: mais expresso em amostras de plasma de tumores e em 

amostras de plasma de cavidade oral N0 

- miR-296: mais expresso em amostras N+ de cavidade oral e em tecido de 

amostras de cavidade oral N+ 

- miR-130b: mais expresso em amostras de tecido de cavidade oral N0 

 

  

  

 Na figura 5.15, estão ilustradas as diferenças dos níveis de expressão dos 

miRNAs no tempo 0  - no momento anterior à cirurgia e no tempo 3  - após 3 meses 

da ressecção cirúrgica.  
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                          Conclusão 

 

Figura 5.15 -  Comparação dos níveis de expressão dos miRNAs ente amostras de 
plasma de pacientes com CECP com perfil metastático (N+) e não-
metastático (N0) pré-operados (F0) e após três meses da cirurgia de 
ressecção tumoral (F1). -dCT: expressão de miRNAs normalizada pelo 
miR-93a 

 
 

 

 Comparando amostras dos mesmos pacientes no momento do diagnóstico do 

tumor (F0) e após três  meses da cirurgia (F1), observamos aumento da expressão 

dos miRNAs miR20b, miR-106 e miR99a  tanto nas amostras metastásticas quanto 

das amostras não metastáticas de CECP. O miR-210 e miR296 não apresentaram 

mudança de expressão entre as amostras avaliadas. O miR-130b e o miR-204 

apresentaram aumento de expressão nas amostras metastáticas quando comparou-

se amostras de plasma de pacientes no momento do diagnóstico tumoral (F0) aos 
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mesmos pacientes após 3 meses da ressecção cirúrgica (F1). Não detectamos 

alteração na expressão de miR-30a nas amostras avaliadas.  

Alguns dos resultados obtidos nesse projeto foram publicados e estão nos 

anexos de C a F. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

MiRNAs circulantes detectados no plasma são de interesse clínico, devido a 

sua possível aplicação como biomarcadores detectáveis de forma minimamente 

invasiva. MiRNAs circulantes em plasma de indivíduos com CECP poderiam ser 

utilizados como marcadores de prognóstico e, em particular, como marcadores da 

presença de metástases. Por isso, neste estudo, padronizamos técnicas para a 

detecção de miRNAs circulantes em plasma e buscamos encontrar marcadores 

passíveis de serem utilizados para caracterizar amostras de indivíduos portadores 

de CECP com metástase em linfonodos ao diagnóstico, de forma a diferenciá-los de 

indivíduos que não apresentavam metástase ao diagnóstico.  

 A partir da seleção de miRNAs previamente identificados em soro e plasma 

de indivíduos sadios com base em relatos na literatura, fomos capazes de avaliar 

com sucesso as técnica de extração de miRNAs assim como a detecção de miRNAs 

por PCR em tempo real (Chen et al., 2008; Hunter et al., 2008). 

A quantificação de miRNAs circulantes é um desafio pelos níveis protéicos 

elevados e pela baixa concentração de RNA em plasma e soro. No nosso trabalho, 

com base nos relatos da  literatura, utilizamos moléculas carreadoras de RNA e 

spike-ins para aumentar o rendimento da extração e para o monitoramento da 

qualidade da extração em plasma, respectivamente, uma vez que a quantidade 

obtida é geralmente inferior ao limite necessário para quantificação e avaliação de 

qualidade por espectrofotometria (Kroh et al., 2010).  

A normalização da expressão de miRNAs avaliada por PCR em tempo real 

em amostras de tecidos e linhagens celulares é comumente realizada a partir dos 

níveis de expressão de pequenos RNAs nucleolares (Peng et al., 2013; Torres et al., 

2013). Constatamos neste trabalho, conforme descrito na literatura (Ai et al., 2010; 

Bryant et al., 2012), que a expressão destes pequenos RNAs  era muito baixa e de 

fato inadequada para a normalização da expressão de miRNAs circulantes,. Alguns 

estudos relatam a expressão constante do miR-16 entre indivíduos (Resnick et al., 

2009; Huang et al., 2010) e, portanto, também avaliamos a expressão deste miRNA 

como alternativa para a normalização. Porém, em nossas amostras, observamos 

grande variabilidade. Nossos resultados estão de acordo com Chen et al. (2008) e 

Ng et al.  (2009) que também observaram variabilidade na expressão de miR-16 
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quando estudaram amostras de soro e plasma no contexto de carcinoma colorretal. 

De forma similar, o miR-122, previamente descrito por McDonald et al. (2011) como 

eficaz para normalização, apresentou pouca estabilidade nas nossas amostras. 

O trabalho de Blondal et al (2013) avaliou 1500 amostras de soro e plasma de 

indivíduos sadios, através da PCR em tempo real. Os autores identificaram 119 

miRNAs comumente expressos, dentre os quais selecionamos miR-15b e miR-25 e 

4 miRNAs que, além de já reportados em soro e plasma, foram selecionados com 

base em seu possível papel em CECP:  o miR-21 e o miR-24-1, anteriormente 

identificados em plasma de pacientes com câncer oral (Lin et al., 2010; Hsu et al., 

2012), e miR-192 e miR-221, por estarem super-expressos em amostras de tecido 

CECP (Avissar et al., 2009; Shiiba et al., 2010) para avaliar nossa capacidade de 

detecção de miRNAs. Pudemos observar expressão abundante destes miRNAs para 

todos os indivíduos, tanto nas amostras de soro quanto para plasma, resultado 

consistente com o trabalho de Blondal et al. (2013).  

A influência da contaminação do plasma por células sanguíneas no perfil de 

expressão de miRNAs já foi demonstrada (McDonald et al., 2011; Kirschner et al., 

2011; Blondal et al., 2013).  Altos níveis de hemólise podem ser identificados 

facilmente pela mudança na coloração do plasma, porém alterações nos níveis de 

expressão de miRNAs podem ser causadas sem que sejam observadas mudanças 

visíveis da coloração do plasma (Kirschener et al., 2011). Alguns autores relataram 

que o miR-451 está envolvido nos estágios tardios da eritropoiese, sendo 

considerado eritrócito específico (Bruchova et al., 2007; Merkerova et al., 2008) e o 

grupo de Kirschner et al. (2011) reportou o aumento da expressão deste miRNA em 

23 amostras de plasma hemolisado quando comparado a 22 amostras sem 

hemólise. Os nossos resultados estão de acordo com a literatura, pois pudemos 

observar mudanças nos níveis de expressão do miR-451 na presença de hemólise 

no plasma e aumento da absorbância por espectrofotometria. Também observamos 

aumento da expressão do miR-451 à medida que a concentração de hemoglobina 

no plasma aumentava, conforme relatado por Blondal et al. (2013) e Kirschner et al. 

(2011). Avaliamos então se a presença de hemólise interferiria na expressão dos 

miRNAs escolhidos por estarem sabidamente expressos em plasma (miR-15b, miR-

16, miR-21, miR-24-1, miR-25, miR-122, miR-192 e o miR-221) e observamos que a 

hemólise alterava a expressão de miR-15b, miR-16, miR-21, miR-24-1, miR-25 e 

miR-192, porém não alterava a expressão de miR-221. O aumento associado à 
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hemólise para miR-15, miR-16 e miR-21 e a estabilidade da expressão do miR-122, 

na presença de hemólise, foram relatados por Kirschner et al. em seu trabalho 

publicado em 2013. Por outro lado, o miR-221 não apresentou diferença significativa 

de expressão entre as amostras e, até o momento, não se conhecem estudos que 

relatem a expressão constante e estável do miR-221 na presença de hemólise.  

 A etapa de seleção de pacientes e controles que obedeçam os critérios de 

inclusão e exclusão para estudos retrospectivos é um desafio. Neste trabalho nos 

deparamos com alguns obstáculos como dados clínicos incompletos no bancos de 

dados e amostras de plasma não disponíveis nos centros de coleta devido a 

dificuldades inerentes ao processo de inclusão dos pacientes, porém a maior 

dificuldade foi encontrada quanto aos subsítios previamente estipulados para o 

estudo (base de língua, borda de língua e assoalho de boca). Sendo assim, a partir 

de 489 amostras de CECP e 261 amostras controle registradas como disponíveis 

para estudo, apenas 57 amostras tumorais e 15 amostras controle puderam de fato 

ser utilizadas.  

 Todos os miRNAs estudados através de placas de PCR array e escolhidos 

para este estudo, já haviam sido previamente identificados em plasma humano por 

estudos do tipo screening populacional (Blondal et al., 2013). Sendo assim, antes de 

avaliarmos quais miRNAs estariam expressos de forma diferente entre amostras de 

tumores metastáticos e não metastáticos, selecionamos aqueles que estariam 

expressos de forma consistente em amostras tumorais e em amostras controle. 

 Alguns miRNAs identificados em todas as amostras no grupo tumoral já estão 

descritos na literatura como miRNAs importantes no contexto de CECP, como o 

miR-23b (Scapoli et al., 2010), miR-132-3p (Wong QW et al., 2008), miR-210 

(Scapoli et al., 2010; Hui et al., 2010), miR-92a (MacLellan et al., 2012), miR-29c 

(Chang et al., 2008) e o miR-21 (Chang et al., 2008; Hui et al., 2010) que 

apresentam maior expressão nas amostras de tecido tumoral de pacientes com 

CECP quando comparado às margens do tumor ou amostras de tecidos normais, e 

apresentam importante papel como possíveis biomarcadores de diagnóstico. O miR-

21 também já foi identificado em amostras de plasma de pacientes com carcinoma 

epidermoide oral, quando comparado a amostras de indivíduos sadios pelo grupo do 

Hsu et al. (2012). O miR-885 e o miR-21 foram identificados com alta expressão em 

plasma de pacientes com CECP e observou-se que após tratamento radioterápico 

existiam alterações na expressão destes miRNAs (Summerer et al., 2013). 
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 Outros miRNAs identificados no plasma dos pacientes estudados, já foram 

previamente identificados em plasma ou soro em indivíduos portadores de outros 

tipos de câncer. O miR-148b, por exemplo, foi identificado com alta expressão em 

pacientes com câncer de esôfago quando comparado a indivíduos sadios e indicado 

como biomarcador de diagnóstico para esses pacientes (Zhang et al., 2010). Os 

miRNAs miR-192-5p e o miR-885 foram indicados como biomarcadores de 

diagnóstico para doença inicial de carcinoma hepatocelular (Zhou et al., 2010) e o 

miR-199a-5p apresentou-se diferencialmente expresso entre amostras de soro de 

pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células quando comparado a 

indivíduos sadios, e indicado como marcador para o diagnóstico para esse tipo de 

tumor (Chen et al., 2012).  

 Dos miRNAs identificados  em todas as amostras controle, pudemos observar 

com base na literatura, que normalmente eles estão com baixa expressão nas 

amostras tumorais de CECP e outras neoplasias. O miR-145, let-7d, miR-25-3p e os 

miR-192-5p que foram descritos com baixa expressão nas amostras de tecido de 

carcinoma epidermoide de laringe quando comparado a margem livre de tumor 

(Ayaz et al., 2013). No estudo de Yang et al. (2013) foi observada baixa expressão 

do miR-145-5p em saliva de pacientes com lesão oral cancerizável quando 

comparado a amostras controle. A baixa expressão do miR-128, miR-30e, miR-148, 

miR-122-5p, miR-223 e miR-200c foi observada em linhagens celulares de 

carcinoma epidermoide oral quando comparado a queratinocitos orais normais 

(Kozaki et al., 2008). O miR-122-5p é um miRNA fígado específico, que encontra-se 

com baixa expressão em hepatocarcinomas e tem como gene alvo o AKT3 

(Nassirpour et al., 2013). Em amostras de plasma de pacientes com carcinoma 

gástrico quando comparado a controles, o miR-122 foi identificado com baixa 

expressão, e em associação com a alta expressão do miR-192 foi indicado como 

biomarcador precoce (Chen et al., 2014). Em tumores de endométrio, a baixa 

expressão do miR-199a-3p quando comparado aos tecidos livres de tumor, está 

relacionado ao aumento da proliferação celular e desenvolvimento da doença (Wu et 

al., 2013). O miR-28-5p controla a proliferação celular e está pouco expresso em 

linhagens celulares de linfomas do tipo B quando comparado à cultura primária de 

células B (Schneider et al., 2014), e no mesmo sentido o miR-28-3p encontra-se em 

amostras de tecido tumoral colorretal quando comparado a amostras de tecido 

colorretal normais (Almeida et al., 2012). A baixa expressão do miR-132 foi 
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observada em amostras de tecido de CECP quando comparado aos tecidos livres de 

tumor (Rentoft et al., 2011), assim como a baixa expressão do miR-18a em amostras 

de carcinoma epidermoide de orofaringe pelo grupo de Gao et al. (2010). No estudo 

de Kikkawa et al. (2010) foi observada baixa expressão do miR-30e-3p em amostras 

de tecido com CECP quando comparado as margens livres de tumor. Não existem 

relatos da expressão do let-7i-5p, miR-144-3p, miR-532-5p, miR-425-3p, miR-629-

5p, miR-766-3p, miR-324-3p, miR-29-3p relacionado a tumores na literatura. 

 Nas análises de expressão diferencial de miRNAs entre amostras de plasma 

de pacientes com carcinoma epidermoide comparado aos controles, identificamos 

miRNAs importantes em câncer. Alguns miRNAs importantes no contexto de CECP, 

como o miR-99a (Severino et al., 2013), miR-204 (Severino et al., 2013), miR-222 

(Muller et al., 2008; Hu et al., 2009), miR-15a (Lajer et al., 2012), miR-144 (Zhang et 

al., 2015) e miR-195-5p (Kikkawa et al., 2010) já foram descritos na literatura com 

baixa expressão em tecidos de CECP quando comparados as margens livres de 

tumor, porém poucos foram avaliados em plasma. A baixa expressão do miR-133b 

foi relacionado à promoção do desenvolvimento de tumores de próstata, pelo fato 

deste miRNA modular a expressão de genes apoptóticos, que levam a morte celular 

(Patron et al., 2012). No trabalho de Luo et al. (2014), a baixa expressão do miR-95 

em amostras de tecido tumoral de pacientes com carcinoma de mama quando 

comparado as margens livres de tumor, foi relacionada ao aumento da proliferação e 

migração celular por ter como gene alvo a ciclina E. Esse trabalho também sugeriu o 

uso deste miRNA como marcador de prognóstico e potencial alvo terapêutico para 

câncer de mama. Outro miRNA identificado foi o miR-143, que apresentou baixa 

expressão em amostras de tecido de pacientes com carcinoma de próstata quando 

comparado as margens livres de tumor, e ele desempenha um papel de supressor 

tumoral, pois em ensaios de ganho-de-função deste miRNA, há diminuição da 

proliferação e migração (Xu et al., 2011).  

Na  análise dos tumores de orofaringe (base de língua) comparado aos 

controles, observamos a desregulação de miRNAs já discutidos anteriormente miR-

99a, miR-133b, miR-30b e miR-185, porém há três outros miRNAs importantes no 

contexto de CECP que merecem destaque: miR-19a, miR-19b e o miR-30b. A baixa 

expressão do miR-19a e do miR-19b foi demonstrada pelo grupo de Lo (2012), que 

comparava tecidos tumorais e amostras de plasma de CECP quando comparado ao 

grupo controle. Estes miRNAs, assim como o miR-92 que também estava 
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desregulado,  estão localizados no cluster miR-17-92 também conhecido como 

oncomiR1, que codifica miRNAs importantes no desenvolvimento e progressão 

tumoral (Mogilyansky; Rigoutsos, 2013). Normalmente os miRNAs codificados por 

esse cluster apresentam expressão aumentada em diferentes tumores, contrário do 

que pudemos observar nas nossas amostras. Contudo, acreditamos que  esses 

miRNAs estejam sendo regulados por outros miRNAs que tem o papel de controlar o 

crescimento e progressão do tumor. A baixa expressão do miR-30b também foi 

observada em amostras de tecidos tumorais quando comparado as margens livres 

de tumor por Kikkawa et al. (2010). 

 A partir das análises da expressão diferencial de miRNAs entre amostras de 

plasma de carcinoma epidermoide da cavidade oral comparado aos controles, 

destacamos o miR-223 e o miR-543 por apresentarem maior expressão nos 

controles e nos tumores, respectivamente. O miR-223 já foi observado com baixa 

expressão em amostras de soro de pacientes com CECP quando comparado a 

amostras controle, e este miRNA foi sugerido como um possível biomarcador  não-

invasivo para identificação deste tipo de tumor (MacLellan et al., 2012). Quanto ao 

miR-543, não existe nenhuma evidência do aumento ou da diminuição da expressão 

desse miRNA na literatura de CECP. Porém, o aumento da expressão do miR-543 

foi observada em amostras de soro de pacientes com carcinoma de células renais 

quando comparado ao plasma de indivíduos sadios (Wang et al., 2015). Em tecidos 

tumorais de carcinoma hepatocelular quando comparado à margem livre de tumor o 

miR-543 está super-expresso, e acredita-se que este miRNA desempenhe papel de 

oncogene por ter o PAQR3 como seu gene alvo, que é o gene que codifica o 

receptor de adiponectina e está envolvido com o aumento da proliferação e 

desenvolvimento no carcinoma hepatocelular (Wang et al., 2012; Wang et al., 2015).  

Para a comparação entre tumores metastáticos e não metastáticos foram 

avaliadas separadamente a expressão de miRNAs nas amostras de plasma de 

pacientes com carcinoma epidermoide de base de língua e os carcinomas orais 

(borda de língua e assoalho de língua).  

A comparação da expressão dos miRNAs nas amostras de plasma de 

pacientes com carcinoma epidermoide de base de língua metastático comparado às 

amostras de tumores não-metastáticos identificou dois miRNAs com expressão 

diferencial estatisticamente significativa entre os grupos: miR-192-5p e miR-574-3p. 

Ambos apresentaram maior expressão nos tumores metastáticos. A super-
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expressão do miR-192-5p foi observada em amostras de soro de pacientes com 

colangiosarcoma quando comparado a indivíduos sadios, sendo que os altos níveis 

de miR-192-5p foram relacionados a metástase linfonodal e sobrevida global 

reduzida. O autor do trabalho (Silakit et al., 2014), sugeriu que esse miRNA pode ser 

utilizado como marcador prognóstico não invasivo para pacientes com 

colangiosarcoma. Em câncer gástrico, a super-expressão do miR-192-5p foi 

detectada em amostras de tecido tumoral comparado à margem do tumor. Essa 

super-expressão foi relacionada às características clínicas do tipo tumoral, como 

metástase em linfonodos, indicando que o miR-192-5p possa ser um candidato à 

biomarcador de prognóstico do câncer gástrico (Xu; Fan, 2015). O grupo de Bryant 

et al. (2012) descreveu a super-expressão do miR-574-3p em amostras de urina de 

pacientes com carcinoma de próstata quando comparado aos controles, mostrando 

seu potencial como biomarcador. Em um estudo publicado recentemente, o miR-

574-3p foi descrito como um marcador de prognóstico promissor e auxiliador no 

monitoramento de resposta terapêutica para pacientes com CECP (Summerer et al., 

2015). As análises foram realizadas em plasma de pacientes com CECP comparado 

a indivíduos sadios, e o aumento da expressão do miR-574-3p foi relacionada à 

diminuição de sobrevida global e sobrevida livre de doença.  

Apesar de não identificarmos diferenças estatisticamente significativas entre 

as amostras de plasma de pacientes com carcinoma epidermoide de assoalho de 

boca e borda de língua metastáticas comparado às não-metastáticas, identificamos 

miRNAs diferencialmente expressos e que tem importante papel em metástases de 

CECP. Resultados semelhantes foram encontrados para alguns miRNAs, como miR-

20b, miR-30a e miR-106, em estudo recente publicado por nosso grupo comparando 

amostras de carcinoma oral metastático e não metastático (Severino et al., 2015).   

 Os miRNAs que apresentaram maior expressão nas amostras de tecido e 

plasma de tumores metastáticos, foram o miR-20b, miR-30a, miR-106, miR-99a, 

miR-204, miR-205 e miR-296, e o miR-301a mais expresso nas amostras não-

metastáticas. A expressão desses miRNAs também foi avaliado nas amostras de 

acompanhamento dos pacientes após 3 meses da ressecção cirúrgica. 

 O miR-20b regula a expressão de um gene com função de supressão 

tumoral, o PTEN, um gene alvo avaliado em câncer de mama (Zhou et al., 2014). O 

PTEN participa da regulação do ciclo celular, migração, invasão e metástase através 

da via de sinalização de PI3K/AKT (Chalhoub; Baker, 2009). A super-expressão 
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deste miRNA por ensaios funcionais, mostrou aumento na formação de colônias e 

reforçou a importância do miR-20b no desenvolvimento do câncer (Zhou et al., 

2014). O aumento da expressão do miR-30a em câncer está relacionado ao 

processo metastático, possivelmente pelo fato deste miRNA ter como gene alvo o 

RUNX3, que tem função de supressão tumoral. Ensaios de perda de função deste 

gene levam ao aumento da invasão e aumento de vimentina, um marcador de célula 

mesenquimal (Liu X et al., 2013). Alguns trabalhos detectaram aumento da 

expressão do miR-106 entre amostras tumorais de CECP e margens livres de tumor 

e associaram este aumento com aumento de recorrência loco-regional e pior 

prognóstico (Childs et al., 2009; Hui et al., 2010). Esses resultados podem estar 

relacionados à função do miR-106 na transição epitélio-mesênquima através de 

TGF-beta e resposta a danos no DNA por regular negativamente o inibidor do ciclo 

celular, o gene p21 (Kan et al., 2009; Smith et al., 2012). Foi descrito que a 

expressão do miR-205 aumentava na presença de linfonodos metastáticos de 

CECP, enquanto tumores primários não expressavam essa molécula, e sugeriu que 

esse miRNA poderia ser utilizado como marcador de metástase em CECP (Fletcher 

et al., 2008; de Carvalho et al., 2015). Outro miRNA envolvido em processos 

metastáticos é o miR-296, por interagir, possivelmente, com o gene ICAM-1, que 

codifica uma molécula de adesão intercelular (Liu X et al., 2013).  

O miR-130b foi selecionado por ter sido encontrado mais expresso em 

amostras de tecido de carcinoma oral não mestastático (Severino et al., 2013; Hui et 

al., 2010). O papel deste miRNA em mestástase foi recentemente relacionado à 

diminuição de migração e invasão, após ensaio de super-expressão em linhagens 

celulares de câncer de pulmão (Zhao et al., 2014). A baixa expressão do miR-204 foi 

detectada em tumores de CECP, possivelmente relacionada ao desbalanço 

genômico do locus 9q21.1-22.3, correspondente ao gene TRPM3 (do inglês, 

transient receptor potential melastatin 3), gene associado com predisposição 

genética a tumores de cabeça e pescoço (Lee et al., 2010; Abou-Elhamd et al., 

2008). Alvos preditos para o miR-204 que estão super-expressos em CECP tem 

funções relacionadas a adesão celular, regulação do ciclo celular e proliferação 

celular e a super-expressão do miR-204 inibe a interação célula-matriz, motilidade e 

invasão in vitro (Lee et al., 2010; Yang et al., 2010; Bao et al., 2013). O padrão de 

expressão de 19 genes alvo do miR-204 em diferentes subtipos tumorais de CECP 
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mostrou um possível papel idesse miRNA no prognóstico de CECP (Chung et al., 

2004).  

 

 Apesar da literatura descrever a redução dos níveis de expressão de miRNAs 

após cirurgia curativa (Hsu et al., 2012; Hung et al., 2013), não conseguimos 

observar este fato com os miRNAs e amostras analisadas neste estudo. 

Selecionamos principalmente miRNAs mais expressos em amostras de plasma de 

portadores de tumores metastáticos, e dois miRNAs mais expressos em amostras 

de plasma de tumores não mestastáticos. A principal ideia era poder verificar, 

através da expressão destes miRNAs, se não haveriam tumores e/ou metástases 

presentes após a cirurgia. O baixo número de amostras analisadas após ressecção 

cirúrgica pode estar relacionado ao fato de não conseguirmos observar a diferença 

esperada neste trabalho. Entretanto, não existiam dados suficientes para afirmar 

que, no momento da análise realizada, os pacientes estariam, de fato, livres de 

tumor ou metástases. Também não era conhecido o tratamento em curso e seu 

efeito sobre a expressão de miRNAs. Sendo assim, apesar dos resultados 

insatisfatórios quanto aos miRNAs e amostras analisados 3 meses após cirurgia, 

acreditamos que análises complementares, tanto clínicas quanto experimentais, são 

necessárias antes de conclusões definitivas. 

 Os dados deste trabalho podem contribuir para o entendimento dos 

processos relacionados a metástases em CECP, uma vez que diversos miRNAs 

analisados são moléculas ativas na regulação de genes associados com este 

processo. Ao lado disso, foram identificados miRNAs aparentemente expressos de 

forma específica em tumores, bem como em sub-sítios específicos ou em plasma de 

pacientes que apresentaram comprometimento linfonodal. Estas informações 

corroboram a ideia de que miRNAs circulantes em plasma podem ser utilizados 

como marcadores para o diagnóstico e o prognóstico de CECP. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 Neste estudo, fomos capazes de comparar a expressão de miRNAs entre 

amostras pareadas de plasma e soro de indivíduos sadios e identificar o tipo de 

amostra ideal para o estudo de miRNAs circulantes. Após identificar o plasma como 

o melhor tipo de amostra, padronizamos técnicas para identificar variáveis pré-

analíticas de forma robusta, sensível e reprodutível quando comparado aos dados 

obtidos com a expressão de um miRNA frequentemente expresso em eritrócitos.  

 Apesar de desafiadora a seleção de amostras de pacientes em estudos 

retrospectivos, fomos capazes de obter o número total de amostras inicialmente 

planejadas para este projeto, e realizar eficientemente a comparação da expressão 

dos miRNAs entre grupos amostrais diferentes. 

 Assim, concluímos que os miRNAs circulantes presentes em plasma podem 

refletir características moleculares do tumor, e que a desregulação da sua expressão 

em contextos específicos, como subsítios tumorais e condições clínicas distintas, 

como a presença ou ausência de metástase, poderiam auxiliar no diagnóstico e na 

avaliação do prognóstico de portadores de CECP. 
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ANEXO A – Parecer do comitê de ética em pesquisa 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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ANEXO C – Artigo científico publicado durante o projeto 
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ANEXO D – Artigo científico publicado durante o projeto 
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