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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As lesões císticas pancreáticas (LCPs) são cada vez mais encontradas como 

achados incidentais em exames imagiológicos e a sua identificação gera ansiedade, tanto ao 

doente como ao médico, perante a possibilidade de se tratar de uma lesão maligna/pré-maligna.  

 As LCPs podem ser classificadas em neoplásicas (PCNs) e não-neoplásicas.  Atualmente 

existem três guidelines para a abordagem dos PCNs nas quais é consensual a necessidade de 

adotar estratégias que permitam prever quais as lesões verdadeiramente perigosas, pelo seu 

potencial maligno, que necessitam de abordagem radical, e distingui-las dos cistos benignos, 

sobre os quais se pode optar por uma atitude conservadora, de vigilância. Contudo, o 

diagnóstico das LCP continua limitado, já que as guidelines se baseiam principalmente em 

critérios imagiológicos, claramente insuficientes. Perante a possibilidade de uma doença 

maligna do pâncreas (de mortalidade muito elevada), é urgente e imperativo procurar novas 

estratégias e métodos de diagnóstico.  

OBJETIVOS: Pesquisas recentes sugerem que os microRNAs (miRNAs) podem vir a ser as 

moléculas que ultrapassarão as limitações dos biomarcadores atuais. Torna-se, então, 

pertinente a realização de uma revisão sistemática que reúna e organize a informação existente 

e clarifique a utilidade clínica dos miRNAs enquanto biomarcadores de cistos pancreáticos.  

MÉTODOS: Para a elaboração de uma revisão sistemática a estratégia do estudo foi 

baseada nas PRISMA Guidelines de 2009. A pesquisa foi realizada através da PubMed e de 

Cochrane Database of Collected Reviews. 

A presente revisão sistemática é o primeiro trabalho a rever, em toda a literatura 

publicada até à data, especificamente o papel clínico dos miRNAs nas LCPs. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: Entre os estudos que investigam o potencial papel dos miRNAs, 

verificaram-se diversas abordagens para a análise da expressão destas moléculas, colhendo 

diferentes tipos de amostras (peças de tecido removidas cirurgicamente, fluido cístico, sangue 

periférico, suco pancreático e saliva). Apesar de se verificar uma tendência para ensaios com 

amostras de fluido cístico pancreático, não é fácil concluir qual a melhor abordagem. 

Muitos miRNAs foram reportados como pertinentes para o diagnóstico diferencial dos 

PCNs, contudo pouco se pode concluir, devido à escassez de validações. Uma vez que não foi 

encontrado um miRNA isolado capaz de diferenciar consistentemente lesões malignas de 

benignas, alguns estudos começam a tentar construir ferramentas de diagnóstico que agrupam 

mais do que um miRNA e que incluam também outras características clínicas, imagiológicas ou 

outros marcadores tumorais. Este parece ser o único meio de aumentar o poder do instrumento 

de diagnóstico. 
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Alguns estudos revelam outras possíveis utilidades dos miRNAs como o seu potencial 

enquanto alvos terapêuticos ou enquanto marcadores de prognóstico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pancreatic cysts; Pancreatic neoplasm; microRNAs. 
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 ABSTRACT  

 INTRODUCTION: Pancreatic cystic lesions (LCPs) have been increasingly found in imaging 

exams as incidental findings. The identification of such lesions causes anxiety for both patient 

and doctor, as it could be a malignant or premalignant lesion.  

LCPs can be classified as neoplastic (PCNs) and non-neoplastic. There are three guidelines 

for approaching the treatment of PCNs. All of these guidelines agree on the need to adopt 

strategies to distinguish real malignant lesions, which should be treated aggressively with 

surgery, from benign cysts, where we can choose a conservative, vigilant attitude. The diagnosis 

of PCL remains limited, since the guidelines are mainly based on insufficient imaging criteria. 

Once LCPs that could be precursor lesions of pancreatic cancer (which has very high mortality 

rate) are identified, it is urgent to search for new diagnostic strategies that could differentiate 

benign from malignant cysts.  

AIMS: Recent research suggests that microRNAs (miRNAs) may be the molecules that will 

overtake the currently used biomarkers in identifying LCPs. It is therefore pertinent to do a 

systematic review that brings together and assesses the existing information, clarifying the 

medical role of miRNAs as biomarkers of pancreatic cysts. 

METHODS: The present systematic review followed the strategy proposed by PRISMA 

Guidelines, 2009. The research was conducted through PubMed and the Cochrane Database of 

Collected Reviews. This systematic review is the first work, throughout all the literature 

published to date, to review the clinical role of miRNAs in LCPs. 

RESULTS AND CONCLUSIONS: Among the studies assessing the potential role of miRNAs, 

various approaches to analyzing these molecules were carried out. Therefore, different types of 

samples were examined (surgically removed tissue, cystic fluid, blood, pancreatic juice and 

saliva). Although there is a trend for trials to use samples of cystic fluid, it is difficult to say which 

trial is the best approach. 

Many miRNAs have been reported to be relevant to the differential diagnosis of PCNs, 

although, due to the scarcity of validations studies, we cannot make solid conclusions. Since 

there was no miRNA identified as capable to consistently differentiate benign from malignant 

cysts, some studies have been trying to build a diagnostic tool that combines more than one 

type of miRNA together with clinical and imaging features and other tumor markers. This seems 

to be the only way to increase the robustness of the diagnostic instrument. 

Some studies reveal other uses of miRNAs, such as their potential as therapeutic targets 

or as prognostic markers. 

KEYWORDS: Pancreatic cysts; Pancreatic neoplasm; microRNAs.  
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ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

Ácido Ribonucleico – RNA 

Ácido Ribonucleico mensageiro – mRNA 

Adenocarcinoma Ductal Pancreático – PDAC 

Adenoma Cístico Seroso ou Cistoadenoma Seroso - SCA 

Alanina Transferase – ALT 

Albumina – Alb 

American Gastroenterological Association – AGA  

Antigénio Carcinoembrionário – CEA 

Antigénio Cancerígeno 19-9 – CA19-9 

Área debaixo da Curva de ROC – AUC  

Aspartato Transferase – AST 

Aspiração por Agulha Fina guiada por Ecografia Endoscópica – EUS-FNA 

Bilirrubina Total – T-Bil 

Cancro Pancreático ou Cancro do Pâncreas – PC 

Cancro ductal pancreático invasivo – PIDC 

Centímetros – cm  

Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica – CPRE  

Ecografia Endoscópica – EUS 

Fixação em formalina e imersão em parafina – FFEP 

Hibridização in situ – ISH 

Lesões Císticas Pancreáticas – LCP 

Locked nucleic acid in situ hybridization – LNA-ISH 

MicroRNA – miRNA, miR 

MicroRNAs circulantes/plasmáticos – CmiRs 

MicroRNAs exossomais – ExmiRs  

MiRNA Genomic Classifier – MGC 

Neoplasia Cística Intraductal Papilar Mucinosa – IPMN 

IPMN com envolvimento do Duto Principal – MD-IPMN  

IPMN com envolvimento de Ramos Laterais – BD-IPMN  

Neoplasia Cística Mucinosa – MCN 

Neoplasias Císticas Pancreáticas – PCN 

Neoplasia Pseudopapilar Sólida SPN 

Next Generation Sequencing – NGS 

Proteínas séricas Totais – TP 

Revised Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies – QUADAS-2 

Ressonância Magnética Nuclear – RMN  

Transição epitelial-mesenquimal – EMT 

Tumores Neuroendócrinos Pancreáticos – PanNET 

Worrisome Features – WF 
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 INTRODUÇÃO 

As lesões císticas pancreáticas (LCPs) são, cada vez mais, encontradas como achados 

incidentais em exames imagiológicos, solicitados por razões não relacionadas com as mesmas.1 

A identificação destas lesões gera ansiedade, tanto ao doente como ao médico, perante a 

possibilidade de se tratar de uma lesão maligna/pré-maligna.  

De forma geral, as LCP podem ser classificadas em neoplásicas (PCNs) e não-neoplásicas. 

As primeiras podem ser categorizadas como produtoras ou não-produtoras de mucina. Esta 

subcategoria revela-se importante, uma vez que o risco de adenocarcionoma pancreático foi 

atribuído a todas as variantes de PCN’s produtoras de mucina.2 

Os PCN’s podem ser subclassificados em Adenoma Cístico Seroso (SCA), Neoplasia Cística 

Mucinosa (MCNs), Neoplasia Cística Intraductal Papilar Mucinosa (IPMNs), Neoplasia 

Pseudopapilar Sólida (SPNs) e PCN’s Neuroendócrinos (PanNET).2,3 Importa realçar os IPMNs, 

consideradas lesões pré-malignas, pois apresentam sempre algum grau de displasia.4 Estas 

lesões são comumente subdivididas em IPMNs com envolvimento do ducto principal (MD-

IPMNs) ou IPMNs com envolvimento de ramos laterias (BD-IPMNs) e ainda IPMNs do tipo misto. 

O primeiro subtipo apresenta maior potencial maligno e crescimento mais rápido que o 

segundo.5 Os MCNs, os SPNs, os PCNs e os PanNETs, apesar de serem mais raros, têm também 

risco de degeneração maligna2. 

Atualmente existem três guidelines para a abordagem dos PCNs: a International 

Consensus Guideline, mais conhecida como Fukouka guideline, atualizada pela última vez em 

2012; a guideline europeia, European consensus statement on cystic tumors of the pancreas 

publicada em 2013, e a guideline da American Gastroenterology Association (AGA) em 2015. Nas 

três guidelines é consensual a necessidade de adotar estratégias que permitam prever quais as 

lesões verdadeiramente perigosas, pelo seu potencial maligno, que necessitam de abordagem 

radical, e distingui-las dos cistos benignos, sobre os quais se pode optar por uma atitude 

conservadora, de vigilância. O tratamento cirúrgico dos cistos varia de duodenopancreatectomia 

a pancreatectomia distal, com ou sem esplenectomia. Estes são procedimentos invasivos, 

estando associados a um risco significativo de morbidade (40-50%) e mortalidade (2-4%) que é 

desnecessário quando o cisto tem pouco ou nenhum potencial maligno. 6,7 

Contudo, o diagnóstico das LCP continua limitado, já que as guidelines se baseiam 

principalmente em critérios imagiológicos, claramente insuficientes. De forma geral, todas as 

abordagens concordam no que respeita à recomendação de remoção cirúrgica dos MCN’s, MD-

IMPN’s, IPMN’s tipo misto e SPN’s, uma vez que, na literatura, os dados estatísticos mostram 

risco de malignidade relativamente elevado destes subtipos de PCN’s. Em relação aos BD-

IPMN’s, os dados ainda são controversos, sendo neste ponto que as diferentes guidelines 
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divergem. Para os BD-IPMN’s, as Fukuoka guidelines recomendam o uso de estigmas de alto 

risco (High Risk Stigmata: HRS) e de características preocupantes (Worrisome Feautures: WF) 

para determinar a conduta a seguir. Cistos com HRS são indicados diretamente para remoção 

cirúrgica, já lesões com WR devem ser submetidas a Aspiração por Agulha Fina guiada por 

Ecografia Endoscópica (EUS-FNA) para investigação de características de malignidade. Se este 

exame revelar achados sugestivos de malignidade, a lesão deve ser submetida a remoção 

cirúrgica. 

As guidelines europeias consideram o tamanho do cisto e fatores de risco de 

malignidade que, uma vez presentes, indicam a remoção da lesão. Em cistos sem estes fatores 

de risco e menores que 4 centímetros (cm) é indicada vigilância imagiológica. 

A American Gastroenterological Association (AGA) refere que lesões sem fatores de risco 

devem ser vigiadas por Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Se presentes pelo menos dois 

fatores de risco deve ser realizada EUS-FNA. A remoção cirúrgica fica reservada a lesões com 

componente sólido e dilatação ≥ 5 cm do duto pancreático principal (tanto na RMN e na EUS) e 

lesões com características citológicas sugestivas de malignidade. 

A utilidade clínica de cada uma destas guidelines foi avaliada em estudos retrospetivos. 

Sucintamente, estes estudos mostraram que a abordagem americana apresentou melhores 

resultados em evitar cirurgias que se revelaram desnecessárias.8 Contudo, esta atitude mais 

conservadora condicionou lesões malignas avançadas não identificadas em 12% dos casos. 

Aplicando as Fukuoka guidelines ou a guideline europeia, não foram reportados casos de 

diagnósticos “perdidos”,8 no entanto, mais doentes foram submetidos a cirurgias dispensáveis 

(67,7%).8,9 

 Importa também notar que as guidelines referidas baseiam-se em critérios 

imagiológicos, o que se revela bastante limitador. Segundo Permuth-Wey et al., embora as 

guidelines forneçam uma estrutura valiosa para a abordagem dos PCNs, a concordância entre o 

diagnóstico pré-operatório e o exame anatomopatológico é imprecisa numa percentagem 

importante de casos (30-70%). 5,10-14 Assim, compreende-se a pertinência e urgência de estudos 

como os incluídos nesta revisão, que tentam encontrar uma ferramenta diagnóstica que supere 

a abordagem proposta pelas atuais recomendações. 

Perante a possibilidade de uma doença maligna do pâncreas (de mortalidade muito 

elevada), é urgente e imperativo procurar novas estratégias e métodos de diagnóstico. Vários 

foram os biomarcadores descritos na literatura, porém, até ao momento, nenhum apresentou 

especificidade e sensibilidade suficientemente altas para ser usado como método diagnóstico 

de rotina, pelo que está ainda por identificar o marcador ideal.15 



3 
 

 Pesquisas recentes sugerem que os microRNAs (miRNAs) podem vir a ser as moléculas 

que ultrapassarão as limitações dos biomarcadores atuais. Os miRNAs são um grupo de 

pequenos RNAs não codificantes, capazes de regular múltiplos genes.15 Pensa-se que estejam 

envolvidos na iniciação e progressão de tumoral, sendo que alguns parecem ser úteis na 

compreensão do risco de malignidade da lesão.15 

 

OBJETIVOS  

Torna-se, então, pertinente a realização de uma revisão sistemática que reúna e organize 

a informação existente e clarifique a utilidade clínica dos miRNAs enquanto biomarcadores dos 

cistos pancreáticos.  

A presente revisão tem como objetivos responder às seguintes questões: “Têm os miRNAs 

algum papel no diagnóstico diferencial de LCP?”; “Existe algum tipo de miRNA associado a 

potencial maligno ou que exclua potencial maligno nestas lesões?”; “Podem os miRNAs ser 

usados como biomarcadores de potencial maligno em lesões císticas pancreáticas e ajudar na 

decisão da abordagem a tomar (cirúrgica ou de vigilância)?”; “Têm os miRNAs algum outro papel 

clínico, para além do diagnóstico de LCPs?”. 

 Assim, este trabalho propõe-se a sistematizar os dados atuais sobre o tema, podendo 

vir a ser um importante ponto de partida para realização de mais estudos de investigação. 
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MÉTODOS 

PESQUISA E SELEÇÃO DE ESTUDOS 

Para a elaboração de uma revisão sistemática a estratégia do estudo foi baseada nas 

PRISMA Guidelines de 2009.16 A pesquisa foi realizada através da PubMed e de Cochrane 

Database of Collected Reviews. De forma a tentar evitar a exclusão de algum artigo 

potencialmente importante, foram pesquisados todos os termos sinónimos de “Lesões císticas 

pancreáticas” e de “MicroRNAs”. Foram excluídos logo na fase de pesquisa estudos com animais. 

A pesquisa na Pubmed foi realizada utilizando a seguinte combinação de termos: 

((((pancreatic cyst) OR (pancreatic cysts) OR (pancreatic cystic neoplasm) OR (pancreatic cystic 

neoplasms) OR (PCN) OR (PCNs) OR (neoplastic pancreatic cysts) OR (intraductal papillary 

mucinous neoplasm) OR (IPMN) OR (mucinous cystic neoplasm) OR (MCN) OR (Solid 

pseudopapillary neoplasm) OR (SPN))) AND ((miRNA) OR (miRNAs) OR (microRNA) OR 

(microRNAs) OR (miR))) NOT animals. A pesquisa na de Cochrane Database of Collected Reviews 

requereu um método mais simples, utilizando os mesmos termos em combinações menos 

complexas. 

Foram pré-estabelecidos critérios de inclusão e exclusão, apresentados em Anexos II – 

Tabela I. Os artigos foram selecionados pela autora da presente revisão, sob a supervisão do seu 

orientador. Em caso de dúvida ou conflito, os dois chegaram a consenso após revisão e discussão 

dos artigos em questão. Numa fase inicial, todos os estudos reunidos na pesquisa foram triados 

pela análise do Abstract, aplicando-se os critérios de exclusão. Os incluídos nesta primeira 

seleção foram analisados na íntegra, (texto completo) e aplicados os critérios de inclusão. 

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE  

Todos os artigos incluídos foram submetidos a uma avaliação relativa à sua 

aplicabilidade na revisão e risco de viés, através do instrumento Revised Quality Assessment of 

Diagnostic Accuracy Studies – QUADAS-2.17 

EXTRAÇÃO E SÍNTESE DOS DADOS  

A extração de dados foi feita pela leitura e análise do texto completo dos artigos incluídos, 

construindo-se um tabela síntese para cada estudo, com a informação relativa a amostra 

selecionada para o ensaio, design do estudo e resultados mais importantes do mesmo. 

A redação da síntese foi realizada através das tabelas construídas e da releitura dos 

mesmos estudos.   
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RESULTADOS   

RESULTADOS DA PESQUISA E PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção de estudos da pesquisa é detalhadamente relatado na Figura 1 em 

Anexos I. Sucintamente, da pesquisa referida resultaram 89 artigos. Destes detetaram-se 2 

duplicados, pelo que, na realidade, a amostra era constituída por 88 estudos que foram 

analisados através do título e do Abstract. Aplicando-se os critérios de exclusão, selecionaram-

se 29 e excluíram-se 59 artigos. Foram excluídas todas as revisões (n=15). Aos artigos 

selecionados e examinados na íntegra, aplicaram-se critérios de inclusão, excluindo-se 5 que 

não os cumpriam. Através da análise da bibliografia dos artigos selecionados, foi adicionado 1 

artigo, considerado relevante para a revisão, por ser o único a abordar o tema utilizando 

amostras de saliva. Assim, a extração de dados e redação da síntese foi realizada a um total de 

25 estudos. 

 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 

Sobre a avaliação da qualidade dos estudos, feita pela ferramenta QUADAS-2, podemos 

concluir que em todos os domínios (Seleção de doentes da amostra, Teste de interesse, Teste 

de referência e Fluxo e Tempo) os estudos selecionados, no geral, apresentam baixo risco de 

viés e alta aplicabilidade, relativamente às questões propostas para a presente revisão. (Anexo 

I –  Figuras 2 - 5). O domínio que apresenta maior risco de viés é o domínio 1 – “Seleção de 

doentes da amostra”. Muitos estudos fazem exclusões inapropriadas (como diagnóstico difícil 

ou amostras colhidas com material insuficiente) o que pode levar a acuidades diagnósticas 

demasiado otimistas17. Estudos do tipo caso-controlo podem também criar viés, exagerando a 

acuidade do teste.17 Relativamente à aplicabilidade, é mais preocupante o domínio 2 – “Teste 

de interesse: análise dos miRNAs”. Este resultado pode ser explicado pelo número de artigos 

que analisam os miRNAs em amostras de peças já cirurgicamente removidas (n=11)18-28 ou 

amostras em que parte das colheitas foi feita durante a cirurgia (n=5)29-33 e por isso, a 

aplicabilidade foi classificada como “Baixa” ou “Incerta”.  

EXTRAÇÃO DOS DADOS  

Para cada um dos estudos selecionados foi construída uma tabela com as informações 

síntese, apresentadas por ordem cronológica de publicação em Anexos II – Tabelas VI-XXXI.  

Dos 25 estudos, a maioria são retrospetivos e apenas quatro optaram por uma abordagem 

prospetiva.6,21,29,34 

  



6 
 

AMOSTRAS ANALISADAS  

Relativamente, às amostras analisadas: 11 estudos analisaram a expressão de miRNAs em 

amostras oriundas de peças cirúrgicas.18-28 Quatro estudos analisaram amostras de 

plasma/sangue periférico,29,35-38  dos quais 3 colheram-nas no pré-operatório e 1 na cirurgia de 

resseção da lesão pancreática. Goto et al. preferiu analisar miRNAs exossomais (ExmiRs) em vez 

de miRNAs livres, circulantes no plasma (CmiRs).35 Seis investigações 6,18,30,31,34,39 debruçaram-se 

sobre amostras de fluido cístico pancreático, 4 colheram-nas no pré-operatório por Aspiração 

por Agulha Fina guiada por Ecografia Endoscópica (EUS-FNA) e em 2 as amostras foram obtidas 

durante a cirurgia. Três ensaios32,33,40 recolheram amostras de suco pancreático, 1 por CPRE pré-

operatório, 1 apenas na cirurgia e o último em ambos os momentos. Apenas 1 estudo analisou 

amostras de saliva41. Apesar de também abordar lesões de PDAC, para além dos IPMNs, este 

estudo distinguiu os dois tipos de lesão nos resultados, pelo que foi incluído.  

 LESÕES MAIS ESTUDADAS 

As lesões císticas mais intensamente estudadas são sem dúvidas os IPMNs. Dos 25 

estudos, 22 analisaram amostras de IPMNs e apenas 2 se debruçaram exclusivamente sobre 

outras lesões (MCNs25, SPNs e PanNET23). Um estudo analisou especificamente IPMNs do 

subtipo intestinal40, e outro investigou as diferenças de expressão dos miRNAs nos vários 

subtipos (pancreático-biliar, intestinal, gástrico e oncocítico)18. Sete estudos abrangeram 

também MCNs, para além dos IPMNs. Dois estudos debruçaram-se sobre SPNs e PanNET30, 

embora apenas um estudou exclusivamente estas lesões23. 

MÉTODOS DE CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO  

Para a obtenção de resultados, os estudos necessitaram confirmar o diagnóstico das 

lesões das quais colheram as amostras. Assim, a maioria dos estudos retrospetivos, que teve 

acesso a peças cirúrgicas, optou por confirmar o diagnóstico histologicamente, o método gold 

standard. Contudo, alguns estudos prospetivos (cujo coorte não englobou apenas doentes 

confirmados para cirurgia), só puderam escolher a abordagem gold standard nos casos que, 

durante o follow-up, foram submetidos a resseção das lesões. Os restantes doentes, que não 

necessitaram de intervenção cirúrgica, ficaram-se pelo diagnóstico imagiológico, citológico ou 

com marcadores moleculares6,34. Também alguns estudos retrospetivos optaram por 

diagnosticar por outros métodos, para além da análise histológica.36,41 

SELEÇÃO DOS MIRNAS A ESTUDAR 

Quinze ensaios escolheram selecionar os miRNAs que iriam avaliar detalhadamente, 

fazendo inicialmente um screening, de forma a investigar o maior número de miRNAs possível 

e, no próprio estudo, selecionar quais os mais expressos nas amostras. Assim, analisaram, 
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posteriormente, em particular, um grupo de miRNAs mais restrito, por eles eleitos como 

relevantes. Nove estudos usaram técnicas de microarray para este fim20,22,23,25-27,30,36,37, 2 estudos 

escolheram Next Generation Sequencing (NGS)35,42 e 2 realizaram outras técnicas.24,32 Doze 

estudos optaram por escolher os seus alvos de análise através da literatura existente até a 

data,6,18,19,21,28,29,31,33,34,39-41 preferindo investigar miRNAs específicos, já selecionados noutros 

ensaios, apresentando uma justificação válida para a sua escolha.  

MIRNAS MAIS ESTUDADOS 

O miRNA mais estudado na literatura é o miR-21. De seguida destaca-se o miR-155. 

Relativamente ao miR-21, este tem sido referido como estando suprarregulado nas amostras de 

PDAC, motivo pelo qual é muitas vezes selecionado pelos estudos que se baseiam na literatura. 

Entre os ensaios que analisaram o miR-21, é universal que este apresenta valores crescentes de 

expressão com a malignidade do cisto. Ryu et al. refere que o miR-21, se encontra 

diferencialmente expresso em lesões mucinosas vs não-mucinosas, estimando-se uma 

sensibilidade e especificidade de 79% e 80% respetivamente, para distinguir estes tipos de 

cistos. Contudo, Frampton et al., que também estudou o miR-21, não o identificou como capaz 

de diferenciar estas lesões (mucinosas vs não mucinosas).34 Jiao et al. refere que o miR-21 está 

suprarregulado tanto no PDAC como em cistos benignos – como os SCAs – comparando com os 

tecidos normais. Deste modo, segundo o autor, a expressão deste miRNA terá de ser um evento 

precoce que induz a proliferação celular, contudo não é suficiente para permitir a transformação 

maligna. Assim, a suprarregulação será um evento importante para a formação do PCN benigno 

a partir de tecido normal.20 No estudo com amostras salivares, realizou-se um modelo 

experimental em animais e verificou-se que os ratinhos, aos quais foram transferidas células 

pancreáticas tumorais, obtiveram altos níveis de hsa-miR-21 na saliva 14 dias após a indução do 

tumor. Nos ratinhos sem tumor/controlos o has-miR-21 estava indetetável. Também em 

amostra salivar de humanos, o hsa-miR-21 foi identificado como suprarregulado em doentes 

com PDAC. Contudo, em doentes com IPMNs este miRNA não foi reconhecido como significativo 

por este estudo. Matthaei et al. não incluiu o miR-21 no modelo de DiffPairs que desenvolveu, 

porque ao contrário de outros estudos43, o miR-21 não se revelou um preditor forte para 

estratificação terapêutica nas amostras de baixo e alto risco, apesar de estar suprarregulado em 

lesões malignas.30 

Sobre o miR-155, os estudos concordam que este se encontra suprarregulado nas lesões 

malignas vs benignas, tal como o miR-21. Estes dois miRNAs são repetidamente caracterizados 

como “OncomiRs” cruciais na oncogénese dos tecidos pancreáticos.20,21,34,35 18,22,31,42 Frampton 

et al. mostrou que a combinação miR-21 + miR-155 conseguiu distinguir, com acuidade e alto 
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poder discriminatório, PDAC de lesões benignas, com sensibilidade de 81.5% e especificidade de 

85.7%. O mesmo par mostrou níveis elevados nas amostras sanguíneas de doentes com lesões 

malignas, inclusive císticas (PDAC e IPMNs invasivos), porém não teve poder para distinguir 

entre LCPs malignas (IPMNs invasivos) vs benignas (MCNs e IPMN adenomas).34 

O miR-196a é também mencionado por alguns (menos) estudos que têm conclusões 

divergentes. No estudo de Aso et al. é referido que o nível de expressão de miR196-a é maior 

nas amostras de suco pancreático de IPMN-subtipo intestinal do que nas amostras de subtipo 

não intestinal. A sensibilidade e especificidade do miR196-a em predizer IPMN de subtipo 

intestinal foi de 83% quando o valor de cutoff estabelecido foi de 1.0.40 Frampton et al. concluiu 

que este miRNA se encontra suprarregulado em lesões malignas vs benignas, contudo 

considerou-o apenas um preditor moderado de PDAC.34 Por outro lado, Farrell et al. não 

demonstrou diferenças significativas na expressão do miR-196a nas amostras de cistos de 

diferentes graus de malignidade.39  

Entre outros miRs, mencionados por mais do que um estudo, nomeia-se a família de miR-

10. Segundo Lubezky et al., a intensidade da expressão do miR-10a foi-se elevando 

significativamente à medida que o grau de IPMN aumentava, sugerindo um papel oncogénico 

deste miRNA, com a progressão da doença22. Frampton et al. refere que a expressão do miR-

10b permite discriminar lesões malignas pancreáticas (IPMNs invasivos e PDAC), de lesões 

benignas (MCNs e IPMN adenomas), com uma performance razoável.34 

No que toca ao miR-100, dois estudos, ambos utilizando amostras de tecido pancreático, 

revelaram resultados diferentes. No estudo de Wang L. et al. o miR-100 encontrava-se 

suprarregulado nos IPMNs vs controlos e nos subtipos de IPMN de pior prognóstico 

(pancreático-biliar e oncocítico) comparando com os subtipos de melhor prognóstico (gástrico 

e intestinal).18 Contrariamente, no estudo de Permuth-Wey et al. estava infrarregulado nas 

lesões de alto vs baixo risco.27 

Outros miRNAs repetidamente referidos foram: o miR-101 – cuja expressão estava mais 

baixa nos IPMNs malignos19,21; o miR-126 – infrarregulado nas lesões malignas27, possivelmente 

por regular a proteína KRAS, havendo um aumento subsequente da mesma, derivado da 

diminuição da expressão deste miRNA20; o miR-210 – suprarregulado nas lesões mais 

malignas18,34 e o miR-221 – suprarregulado em lesões malignas, mas não nas benignas e pré-

malignas, o que sugeriu que a elevação deste miRNA fosse um passo tardio na transformação 

oncogénica dos cistos39. Foi também referido como mais expresso nas lesões mucinosas vs não 

mucinosas31. 

Alguns estudos identificaram certos miRNAs com provável papel de supressor tumoral. 

Estes apresentam-se mais infrarregulados em lesões malignas do que em lesões benignas. São 
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exemplos de miRNAs supressores o miR-21722,28,42, o miR-12620,27, o miR-100, a família miR-99, 

o miR-130a27, o miR-138, miR-195, miR-204, miR-216a, e o miR-21842.  

O estudo inovador de Marine et al. colheu amostras salivares e verificou que o hsa-miR-

23a e hsa-miR23b estão sobrexpressos na saliva de doentes com IPMN, contudo estes miRNAs 

também se encontraram aumentados em doentes com pancreatite e PDAC. 

MIRNAS E SEUS ALVOS E VIAS INTRACELULARES  

Várias investigações também aliaram à análise de expressão de miRNAs, a pesquisa de 

vias celulares em que estas moléculas poderão estar envolvidas e que explicam o seu papel na 

oncogénese das lesões císticas. Desta forma, investigaram RNA mensageiros (mRNA) e proteínas 

alvo dos miRNAs. 

Segundo Jiao et al., o miR-126 regula a proteína KRAS interagindo com a região 39UTR. 

Assim, a sua infrarregulação, pelo aumento do KRAS subsequente, pode participar na progressão 

do PDAC.20 

Nakahara et al. concluiu que o miR-101 tem como alvo a histona metil transferase EZH2 a 

nível pós-transcripcional, pelo que a perda deste miRNA pode ser um trigger para a progressão 

do IPMN, através da suprarregulação da EZH2.19  

Beibei Zhang et al. demonstrou que o gene Jagged1 (Jag1) se encontrava sobrexpresso e 

o respetivo mRNA suprarregulado em tecidos tumorais vs tecidos normais. Mostrou-se que o 

miR-224 se liga às regiões 3' do mRNA alvo, Jag1. Assim conclui-se que este miRNA está 

infrarregulado em MCNs e pode ter um papel regulador na oncogénese, pelo Jag1.25   

Lahat et al. mostrou que o Zinc finger E-box Binding homeobox transcription factor 1 (ZEB-

1) (cuja função é suprimir a E-caderina, que por sua vez é a marca da transição epitelial-

mesenquimal (EMT)) se encontra suprarregulado nos IPMNs, em 55% das amostras de lesões 

malignas comparados com 8% nas lesões de baixo grau. A expressão de vimentina combinada 

com baixa expressão de E-caderina está associada a um decréscimo na sobrevida do doente com 

IPMN, uma vez que estes fenómenos promovem a EMT, que se associa a alta taxa de invasão e 

metástases.26  

Parket et al. também referiu que os mecanismos moleculares de oncogénese dos SPNs 

estão relacionados com expressão de genes associados à EMT, como TWIST2 e ZEB2. Dezassete 

microRNAs, especialmente a família miR-200 e miR-192/215, estão intimamente associados a 

genes de vias de EMT.  

FERRAMENTAS DIAGNÓSTICAS COM MIRNAS 

Certos estudos, não se limitaram a demonstrar baixos ou altos níveis de expressão de 

miRNAs, tentando, com os resultados obtidos, construir ferramentas diagnósticas para a 
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aplicação prática destas moléculas como biomarcadores. Em 2012, Matthaei et al. realizou o 

primeiro estudo que utilizou uma nova abordagem para identificar pares de miRNAs 

diferencialmente expressos ("DiffPairs"). Cada DiffPair foi obtido subtraindo a expressão de um 

miRNA por outro, para originar um biomarcador autonormalizante.30 Um total de 40 Diffpairs 

foram selecionados como relevantes.30 A partir desta análise, foi construído um modelo de 

regressão logística usando nove miRNAs. Este modelo tenta representar o peso relativo de cada 

DiffPair, já que nem todos contribuem de igual forma para a equação, uns são mais relevantes 

que outros no diagnóstico diferencial das lesões.6 Pelo modelo de regressão logística construiu-

se um score de risco que permitiu predizer as patologias císticas que implicam resseção (IPMN 

alto grau, PanNET e SPNs) vs os cistos de tratamento conservativo (IPMN baixo grau e SCAs) com 

sensibilidade de 89% e especificidade de 100%.30 (Anexos II – Tabela VI) Uma vez que a 

implementação de qualquer ferramenta diagnóstica requer validação, em 2016, Utomo et al. 

realizou um estudo independente com esse fim, já que o modelo de Matthaei se mostrara 

altamente promissor. Contudo, os seus resultados não foram tão animadores. (Anexos II – 

Tabela XXII) Segundo o autor, um único Diffpair foi significativamente diferente entre cistos de 

baixo e alto grau (miR106b; miR92a). Contudo, esta diferença não se manteve na regressão 

logística, pelo que não foi considerada clinicamente relevante, bem como nenhum dos outros 

DiffPairs. O score de risco construído pelo modelo dos nove miRNAs foi avaliado, estimando-se 

uma sensibilidade de 10.0%, especificidade de 100.0%, resultados bem mais pobres que no 

estudo anterior. Assim, Utomo et al. conclui que a implementação clínica deste painel de 

biomarcadores traz ainda pouco benefício na gestão de cistos pancreáticos.6  

Em 2014, Lee et al. após uma análise da expressão de miRs por DiffPairs construiu 

classificadores compostos por conjuntos de miRs. Os vários classificadores propostos revelaram 

ótimas sensibilidades e especificidades no diagnóstico diferencial das LCPs.24 (Anexos II – Tabela 

XII) Porém, até á data, ainda não houve validações independentes deste estudo. 

Henry et al. tentou uma abordagem um pouco diferente. Selecionou nove miRNAs e 

construiu um sistema de score descrito na Tabela Y em Anexos II. Verificou-se que lesões 

benignas apresentavam scores de 0 a 1 e lesões pré-malignas e malignas apresentavam scores 

de 1 a 8. Os valores de score aumentaram com o potencial maligno da lesão. Se 2 ou mais 

miRNAs, dos 9 selecionados, ultrapassassem os valores médios, haveria maior probabilidade da 

lesão ser maligna ou potencialmente maligna. Se nenhum miRNA ou apenas 1 atingisse esse 

valor, a lesão seria, mais provavelmente, benigna. Este sistema simplificado de pontuação é um 

novo conceito no campo do miRNAs.32   

Permuth-Wey et al. identificou uma assinatura de cinco miRNAs – miRNA genomic 

classifier (MGC) – que discriminou entre IPMNs malignos vs benignos. Estimaram-se 
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sensibilidade, especificidade, de 80.9%, 52.5%, respetivamente, na deteção de IPMN malignos. 

Contudo, esta assinatura não revelou uma associação independente com o status maligno após 

o ajuste para o envolvimento do duto principal (MD-IPMN).37 (Anexos II – Tabela XX)  

Ainda assim, esta assinatura foi usada pela mesma equipa para a realização de um estudo 

inovador que propôs uma abordagem baseada em novas características imagiológicas. Catorze 

características imagiológicas (11 texturais e 3 não texturais) foram selecionadas, pois 

diferenciaram IPMNs malignos vs benignos. Coletivamente, estas 14 características definidas 

como ‘Features PC1’, revelaram acuidade diagnóstica maior que os worrisome features (WF)36 

propostos pelas International Consensos Guidelines 20125 (com uma área debaixo da curva de 

ROC – (AUC) = 0.77 vs 0.54)36. Estes WF isolados não conseguiram predizer patologia maligna 

melhor que o acaso. Porém, a AUC – medida da acuidade do teste diagnóstico – aumentou 

significativamente quando se combinaram a estes WF o MGC, devido ao aumento da 

especificidade. Na combinação dos Feature PC1 com o MGC obteve-se uma AUC=0.92 e 

estimou-se uma sensibilidade de 83%, especificidade 89% para a diferenciação das lesões 

malignas e evicção de sobretratamento com cirurgia. Juntando, todos os parâmetros: WF com 

Feature PC1 e com o MGC, o poder diagnóstico aumentou e mostrou uma AUC de 0.93 e 

sensibilidade, PPV e NPV de 89% cada.36 (Anexos II – Tabela XXIII) 

MIRNAS E OUTROS MARCADORES TUMORAIS 

Alguns autores consideraram pertinente estudar miRNAs com os atuais marcadores 

tumorais mais conhecidos, com os objetivos de compreender se os últimos são úteis e compará-

los com os miRNAs. Goto et al. notificou que enquanto o Antigénio Carcinoembrionário (CEA) e 

o Antigénio Cancerígeno 19-9 (CA19-9) só se encontraram elevados em tumores avançados, os 

ExmiRs estavam suprarregulados tanto em PDAC como em IPMNs e obtiveram melhor 

performance diagnóstica que os marcadores tumorais, sugerindo que os ExmiR-191, ExmiR-21, 

e ExmiR-451a podem servir de marcadores diagnósticos precoce.35 

No estudo de Permuth-Wey et al. os níveis plasmáticos de CA19-9 foram mais altos no 

grupo maligno vs benigno, mas a diferença não foi estatisticamente significativa.37 

Wang et al. não confronta miRNAs com os atuais biomarcadores, contudo, analisou vários 

marcadores e verificou que apenas os níveis de bilirrubina total (T-Bil) e o CA19-9 eram 

significativamente diferentes entre amostras malignas e benignas, o que indica possíveis papéis 

deste dois fatores na patogénese de IPMNs. Os outros biomarcadores testados não mostraram 

níveis diferentes entre as lesões, o que sugere que os indicadores ou marcadores tumorais mais 

conhecidos não são efetivos para o diagnóstico de IPMNs.18  
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MIRNAS E SUA UTILIDADE NA ABORDAGEM TERAPÊUTICA  

Caponi et al. propõe que os miRNAs sejam usados como biomarcadores, juntamente com 

exames de imagem e outros marcadores tumorais, pois poderão ser ferramentas para a 

abordagem conservadora de vigilância, em IPMNs menos agressivos.21 

Principalmente os estudos que se debruçaram sobre o papel dos miRNAs na oncogénese 

dos PCNs, investigando as vias de sinalização intracelular, identificaram alguns como potenciais 

alvos terapêuticos. Caponi et al. nomeia os miRNAs 21, 101 e 15521 e Nakahara et al. sugere o 

bloqueio do complexo miR-101-EZH219 como potenciais alvos terapêuticos. Jiao et al. propõe 

uma terapêutica de substituição do miR-126 que está infrarregulado nas lesões malignas, nos 

doentes que apresentam valores baixos no pré-operatório ou como tratamento adjuvante após 

recessão cirúrgica, de forma a prevenir recorrência e controlar a doença.20 Lubezky et al. sugere 

que estratégias para reduzir a expressão de miR-10a podem ser úteis para limitar a invasão 

tumoral, em doentes que apresentem altos níveis de expressão deste miRNA.22 

POTENCIAL PAPEL PROGNÓSTICO DE MIRNAS 

O miR-21 e também o ExmiR-451a são os únicos que estudos prospetivos identificaram 

como tendo algum papel na predição do prognóstico das lesões. A sobrevida global é 

significativamente pior em doentes que expressam níveis mais elevados de miR-21, comparados 

com doentes cuja expressão é mais reduzida.34,35 Além disso, no grupo de doentes tratados com 

quimioterapia, ambos os miRNAs mostram-se mais expressos em doentes com doença 

progressiva, do que naqueles que tiveram resposta completa ou parcial, ou doença estável. Isto 

sugere que ExmiR-21 e ExmiR-451a reduzem a taxa de controlo da doença no PC.35 
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DISCUSSÃO/DESENVOLVIMENTO 

LIMITAÇÕES COMUNS DOS ESTUDOS INERENTES À DOENÇA ESTUDADA 

Evidências recentes sugerem que o intervalo de tempo desde o início do primeiro evento 

genético nos dutos pancreáticos até ao desenvolvimento de doença invasiva é cerca de duas 

décadas, o que sugere uma janela diagnóstica razoável para a adoção de estratégias de deteção 

precoce, de forma a melhorar o desfecho desta doença mortal.44 Contudo, não é fácil detetar 

um PC em estádios iniciais, uma vez que é frequentemente assintomático nestas fases. 

Provavelmente por este motivo, estudos em autopsias sugerem que até um quarto da 

população geral pode portar lesões císticas não diagnosticadas.45  

Todavia, com o uso aperfeiçoado da TC e outras técnicas não invasivas, observa-se um 

número crescente de doentes identificados com “incidentalomas” do pâncreas. Embora em 

muitos casos esses cistos sejam inócuos no que toca ao seu potencial biológico (por exemplo, 

SCAs), outros representam precursores de adenocarcinomas pancreáticos, como os IPMNs ou 

os MCNs.33 Apesar de atualmente se identificarem mais incidentalomas, não é possível rastrear, 

continuando a ser difícil identificar lesões numa fase  precoce, apenas pela clínica. Assim, é 

compreensível a dificuldade, inerente à própria doença, em selecionar indivíduos portadores 

destas lesões pré-malignas para serem objetos de estudo. 

ESTUDOS RETROSPETIVOS E PROSPETIVOS 

Mesmo identificando incidentalmente doentes com lesões pré-cancerígenas, torna-se 

complicado realizar estudos prospetivos que acompanhem os doentes até ao fim, visto que o 

tempo de follow-up necessário, para compreender o desfecho de cada caso, pode ser bastante 

longo. Estas dificuldades justificam que a grande maioria dos estudos sejam retrospetivos. Este 

tipo de estudos é vulnerável a viés de seleção, pois incluem doentes já com um diagnóstico 

patológico obtido por peças adquiridas por resseção cirurgica.36 Assim, estes ensaios analisam 

apenas um coorte de lesões cirurgicamente ressecadas, embora existam muitos doentes com 

PCNs indolentes, não submetidos a cirurgia.40 No entanto, uma grande vantagem dos designs 

retrospetivos é a possibilidade de integrar diferentes tipos de lesões e dados importantes em 

amostras relativamente maiores,36 já que os doentes são selecionados de acordo com as 

condições que o estudo procura. Outras vantagens dos estudos retrospetivos são os custos mais 

baixos para a sua realização e a confirmação diagnóstica histológica, pelo método gold standard. 

Por um lado os estudos prospetivos não selecionam a priori os casos de interesse, 

estudando um coorte mais representativo da população, pelo que são altamente necessários. 

Podem ainda acompanhar a progressão da doença e pesquisar o valor prognóstico do teste em 
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avaliação. Contudo, nestes estudos, a confirmação diagnóstica pelo goldstandard só é realizada, 

aos indivíduos, que no decorrer da sua doença, são submetidos a cirurgia. Aos restantes, em que 

a se opta por uma abordagem conservadora, não é possível um diagnóstico histológico, pelo 

que se usam critérios citológicos, imagiológicos e biomarcadores, cuja acuidade em distinguir 

corretamente as lesões e seus subtipos é francamente menor.  

LIMITAÇÕES DAS AMOSTRAS ESTUDADAS 

O tamanho 

Pela longa história natural da doença, o diagnóstico precoce é difícil, pelo que todos os 

estudos que se debruçam sobre este tema (dos PCNs) apresentam dificuldades na seleção das 

suas amostras. Assim, uma grande limitação global de praticamente todos os ensaios é, 

precisamente, o tamanho pequeno das amostras. Um dos grandes problemas de uma amostra 

pequena é que podem gerar resultados não significativos, resultando um erro estatístico tipo 

II40 e condicionando as conclusões dos estudos. No erro tipo II não é possível rejeitar com 

certezas uma hipótese, mesmo que esta seja falsa. A título de exemplo, não é possível rejeitar 

com certezas determinado miRNA que aparentemente não se encontra significativamente 

expresso na amostra.   

  

A seleção dos miRNAs 

A escassa literatura e dados sobre miRNAs e PCNs resulta em muitos estudos que 

confiam e se apoiam nos dados sobre PDAC, para identificarem e selecionarem marcadores 

adequados.39 A pré-seleção baseada em estudos de PDAC pode certamente ter impacto nos 

resultados finais, uma vez que não existe qualquer pré-requisito de que os miRNAs alterados no 

PDAC devem, prima facie estar também alterados nas suas lesões percursoras.31 De facto, foi 

demonstrado que IPMNs e MCNs apresentam diferenças genéticas quando comparados com os 

adenocarcinomas.46-49  

Por este motivo, de forma a não estudarem apenas miRNAs mencionados para 

determinados tipos de lesões, alguns estudos optaram por realizar um “rastreio”, analisando o 

maior número de miRNAs possível, de forma a elegerem independentemente os mais 

relevantes. Assim, a maioria dos estudos que optou por esta seleção de miRNAs realizou técnicas 

de microarray. Estas técnicas são uma poderosa ferramenta de alto rendimento que é capaz de 

monitorizar a expressão de milhares de miRNAs, ao mesmo tempo, num único ensaio. O objetivo 

é realizar uma análise genómica ampla da expressão de miRNAs nas amostras da lesão em 

estudo. Pretende ainda distinguir assinaturas de expressão associadas ao diagnóstico das lesões, 

prognóstico e intervenções terapêuticas.50 É interessante notar que os miRNAs identificados em 



15 
 

estudos que fizeram um rastreio inicial não correspondem aos mesmos miRNAs que foram 

previamente relatados em estudos sobre PDAC. Isto pode dever-se ao fato de que os tecidos de 

lesões císticas e de tumores pancreáticos secretam diferentes miRNAs.32 Apesar desta 

abordagem de “rastreio” ultrapassar os inconvenientes da anterior, verifica-se que, analisando 

globalmente, muitos miRNAs diferentes são identificados, uma vez que cada novo estudo, que 

opta por estes métodos de screening, menciona novos miRNAs. Assim, poucos são os miRNAs 

sistematicamente estudados, acabando por se investigar um grande número, sem ser possível 

validar resultados, já que poucos trabalhos se debruçam sobre os mesmos. Encontramos então, 

uma grande quantidade de miRNAs potencialmente significativos, sem certezas de quais os que 

realmente poderão ajudar na abordagem clínica, e sem ser possível identificar todos os que 

merecem investigação mais profunda. Por isso, é ainda difícil ver estas moléculas aplicadas num 

contexto clínico, sem novos estudos de validação. Dos miRNAs mais intensamente estudados o 

mir-21 é nomeado como o mais promissor. No entanto, alguns estudos referem que também 

está associado a muitas condições fisiológicas, doenças cardiovasculares e pulmonares, 

incluindo fibrose cardíaca, pulmonar e enfarto do miocárdio, bem como se relaciona com 

processos imunológicos e de desenvolvimento, e com outros cancros,51,52 para além do 

pancreático.41  

 

Os tipos de amostras colhidas 

Dos 25 estudos incluídos, onze recolheram peças de tecidos cirurgicamente removidas 

para fazer a análise da expressão de miRNAs, uma vez que são mais fáceis de obter.34 Apesar 

desta abordagem ser importante para compreender melhor os mecanismos patológicos que 

levam às transformações malignas, a grande maioria dos estudos não avançou nesse sentido, 

limitando-se a analisar a expressão dos miRNAs nestas peças. É verdade que estes estudos 

permitiram a descoberta de miRNAs associados ao PDAC34 e trazem contributo sobre o 

panorama geral da expressão dos miRNAs nos diferentes tipos de lesão. Contudo, não é possível 

aferir se a expressão dos miRNAs detetados nas peças de tecido são, ou não, eficazes em fazer 

um diagnóstico pré-operatório que permita distinguir as lesões que apresentam potencial 

maligno que justifique a cirurgia, uma vez que todas as amostras analisadas foram removidas 

cirurgicamente. Assim, estes estudos, apesar de úteis, acabam por criar um viés à presente 

revisão, detetado pela ferramenta QUADAS-2 (Anexos I - Figura 3). Uma vez que estes estudos 

são pertinentes e inserem-se no tema, cumprindo critérios de inclusão e exclusão, não foram 

excluídos. No entanto, a forma como analisam os miRNAs revela-se pouco útil para responder 

às questões iniciais. Mesmo amostras de fluido cístico, suco pancreático ou sangue colhidas 
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intraoperatoriamente (n=5)29-33 criam uma incerteza quanto à sua aplicabilidade na prática de 

diagnóstico pré-cirurgia, já que na realidade, não é assim que se procederá.  

Outro problema encontrado nos estudos que recolheram amostras de peças cirúrgicas 

foi a seleção das amostras de controlo que pode também colocar algumas questões não 

negligenciáveis. Tecidos normais do pâncreas que não pertencem ao mesmo indivíduo foram 

selecionados em vários ensaios. A escolha de analisar neoplasias vs tecidos normais adjacentes 

(em vez de neoplasias vs pâncreas normais) parece ser mais razoável, pois elimina as diferenças 

individuais, provavelmente presentes.25  

Nos restantes tipos de amostras, esta questão específica não se coloca. Contudo outras 

se levantam, pelo que mesmo entre amostras passíveis de ser colheitas pré-operatoriamente, 

não é consensual qual a melhor abordagem. 

A investigação da expressão de miRNAs noutras amostras é fundamentada por estudos 

que afirmam que os miRNAs são libertados dos tecidos numa forma estável protegida da 

atividade RNAse endógena53. Assim, vários autores defendem a utilidade clínica dos miRNAs 

circulantes no suco pancreático,32,33 fluido cístico,30 e plasma/soro,54  admitindo a grande 

vantagem destas amostras minimamente invasivas na classificação de cistos pancreáticos 

recém-diagnosticados.27    

Dado que as células epiteliais malignas são originárias da parede do cisto e libertadas 

para o fluído interno da lesão39, formulou-se a hipótese de que, seriam, por isso, detetadas no 

fluido cístico.30 Contudo, a maioria dos miRNA identificados através das amostras de tecido e 

amostras de fluido cístico (colhidas por EUS-FNA) não se sobrepuseram.30,34 Frampton et al. 

atribui essas variações às diferentes técnicas usadas para colher as amostras, isolar o RNA total 

e quantificar os níveis de miRNA.34 Matthaei et al. tenta explicar que o sinal de expressão de 

miRNAs observado no epitélio neoplásico, cuidadosamente microdissecado, em contraste com 

o sinal de células malignas suspensas no fluido cístico aspirado é, provavelmente, enfraquecido 

nestas últimas amostras, pela contaminação por epitélio não neoplásico (células endoteliais e 

outras) e, portanto, mais difícil de detetar. Destaca ainda, a importância da análise dos miRNAs 

ser feita em amostras biologicamente mais próximas do que se objetiva fazer na prática real, em 

vez de extrapolar miRNAs candidatos a partir de ensaios com amostras de tecidos.30  

Por um lado, entre as modalidades de imagem, a EUS é considerada a mais sensível na 

delimitação de características malignas, como os nódulos murais. Com o auxílio da EUS, pode 

ser executada biópsia aspirativa por agulha fina (FNA) do fluído cístico para realização de 

citologia. Este exame permite a deteção de células contendo mucina (presentes nos IPMN’s e 

MCN’s) e de células ricas em glicogénio, células malignas, entre outras. No entanto, a citologia 

mostrou uma acuidade diagnóstica limitada, com baixa sensibilidade, devido ao pequeno 
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número de células epiteliais presentes no fluido cístico.55 Alguns autores defendem que o fluido 

cistíco pancreático é coletado somente de lesões que requerem EUS-FNA, logo esta seleção 

poderia também criar um viés. No entanto, neste assunto em específico, estes doentes 

constituem precisamente a população de interesse, que mais provavelmente beneficiará de um 

marcador molecular, considerando o baixo rendimento diagnóstico da citologia, por si só.6 

Recentemente mostrou-se que lóculos independentes dentro do mesmo IPMN podem conter 

alterações genéticas distintas.56 Assim, é possível que o fluido cístico seja aspirado de um lóculo 

revestido por epitélio displásico de baixo grau, criando resultados falsamente negativos.30 Outra 

crítica feita a este tipo de amostras é o facto de que existirem doentes portadores de cistos tão 

pequenos que não podem ser alcançados pela EUS-FNA, logo não beneficiarão de um 

biomarcador baseado no fluido cístico.6   

Alguns estudos interessaram-se em detetar miRNAs em amostras de suco pancreático. 

Contudo, por definição, MCNs e SCAs tipicamente não têm acesso ao duto pancreático, e 

consequentemente, as amostras do suco colhidas por CPRE não refletirão os miRNAs destas 

lesões. Em contraste, os IPMNs apresentam, praticamente sempre, comunicação com ducto 

pancreático direta (pelo duto principal) ou indiretamente (pelo ramo lateral).32 Henry et al., que 

analisou amostras de suco pancreático, ultrapassou esta crítica legítima baseando-se na 

seguinte argumentação: “Dado que não se sabe se as lesões císticas representam um defeito 

que afeta toda a glândula, ou apenas parte, o aspirado de suco do ducto pode ter a mesma 

probabilidade de conter o miRNA de interesse, independentemente de existir, ou não, uma 

conexão direta demonstrável entre o ducto e o cisto”32. Outra desvantagem destas amostras é 

a necessidade de CPRE e manipulação dos dutos pancreáticos, cujo risco de pancreatite após o 

procedimento é consideravelmente elevado. Portanto, até à data, a maioria dos autores preferiu 

estudar o fluído cístico (n=6) 6,18,30,31,34,39 em vez do suco pancreático (n=3) 32,33,40.  

 Relativamente às amostras plasmáticas (n=4), 29,35-38 presume-se que os miRNAs são 

libertados pelas células tumorais para a periferia, tornando possível medi-los em amostras de 

sangue, reduzindo a necessidade de procedimentos invasivos.6 O uso de miRNAs plasmáticos 

para distinção das lesões pancreáticas tem sido descrito, embora num número reduzido de 

estudos. Este ceticismo em relação ao potencial dos miRNAs neste tipo de amostra pode dever-

se ao facto do cisto ser um compartimento fechado, impedindo potencialmente a dispersão de 

marcadores em circulação.6 O uso de fluido cístico pancreático supera esse problema, no 

entanto, como discutido acima, levanta outros. 

Tal como se verificou para as amostras de fluido cístico, a expressão plasmática dos 

miRNA não foi fortemente correlacionada com a expressão de miRNA nas amostras de tecido.37 

Foi sugerido que os miRNAs plasmáticos fossem analisados com cautela, pois alguns poderiam 
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derivar de células do sangue periférico ou de fenómenos de hemólise.57 Assim, Komatsu et al. 

avaliou a correlação entre os níveis plasmáticos de miR-223 e células sanguíneas periféricas. 

Contudo, não foi observada associação entre os dois. Estes resultados excluem a possibilidade 

de processos de hemólise ou de secreção modificarem o nível de miR-223, especificamente.29 

Contudo outros estudos, não conduziram a sua investigação de forma a anular esta hipótese 

para outros miRNAs. Explicações alternativas para a possível origem dos miRNAs circulantes 

incluem contaminação das amostras de plasma, heterogeneidade do tumor primário, fontes 

dietéticas, infeções virais e inflamação local.6,37,57-60 Assim, Goto et al. analisou miRNAs 

exossomais em vez de miRNAs livremente circulantes (CmiRs). Estes ExmiRs são estabilizados 

pela RNAse, e são muito mais ricos no soro do que as formas livres. Segundo este estudo, a 

análise destas formas vesiculares, provou ser mais sensível que a análise de CmiRs. Apesar de 

tudo, o compartimento ideal de sangue (sangue total, soro ou plasma) em que os miRNAs devem 

ser medidos ainda é assunto de discussão.6,61-63 35 

Um estudo pioneiro analisou miRNAs em amostras de saliva, já que estas têm vantagens, 

pois são simples de colher, não invasivas, podem ser repetidas e causam pouca ansiedade aos 

doentes. Contudo, alguns miRNAS identificados em IPMNs foram também encontrados em 

lesões de pancreatite. Outros miRNAs também foram comuns a lesões de PDAC. Estes resultados 

poderiam ser facilmente explicados, uma vez que a pancreatite e os IPMNs são lesões 

precursoras de PDAC, indicando que os PDAC que são positivos para estes miRNAs em comum, 

podem ter derivado de pancreatite ou IPMN. Por outro lado, os doentes diagnosticados com 

pancreatite ou IPMN que possuem estes miRNAs elevados podem ter maior risco de desenvolver 

PDAC, sendo oportuno um acompanhamento clínico cuidadoso.41 Ainda neste estudo, o modelo 

experimental em ratos teve resultados interessantes, não passando, no entanto, de um ensaio 

em animais, e por isso inapropriado para retirar conclusões significativas em humanos. 

 

As lesões mais estudadas 

Os percursores de PC mais comuns são as neoplasias intraepiteliais pancreáticas, lesões 

não císticas e por esse motivo não abordadas na presente revisão. Já os IPMNs representam os 

percursores macroscópicos de PDAC33 mais comuns, e por isso os mais intensamente estudados. 

Um dos problemas identificados nesta revisão foram as diferentes classificações com 

que cada estudo dividiu as lesões em análise. Mesmo entre os estudos que só se debruçaram 

sobre IPMNs, alguns optam por diferenciá-los em benignos vs malignos, outros dividiram-nos 

em alto, medio e baixo grau, outros em MD vs BD, outros ainda distinguem os subtipos intestinal 

pancreático, gástrico etc. Deste modo, apesar da maioria dos trabalhos pretender distinguir as 

lesões que merecem cirurgia daquelas que devem ser abordadas conservadoramente, através 



19 
 

de vigilância médica, é difícil comparar e uniformizar resultados, pois estes estão de acordo com 

agrupamentos de lesões variados, certas vezes não correspondentes. 

Verificou-se também que poucos foram os estudos que abordaram os PCNs mais raros 

como os SPNs e PanNETs, devido à dificuldade de constituir amostras significativas, inerente à 

raridade das lesões. Relativamente aos panNETs são um grupo heterogéneo de tumores com 

diversos comportamentos biológicos e aparência cística ocasional, para os quais a construção 

de um sistema de estadiamento histológico tem sido desafiadora.30 Embora estas lesões tenham 

geralmente melhor prognóstico que PDAC, mesmo panNETs localizados, com o tempo 

metastizam e por isso, a sua resseção ao diagnóstico tem sido recomendada. 64,65 Os SPNs são 

lesões que apresentam uma mistura de características sólidas de císticas.66,67 Embora, estas 

lesões não signifiquem malignidade invariavelmente, há indicação para resseção. Como ambos, 

PanNET e SPNs, implicam cirurgia, é conveniente encontrar miRNAs candidatos que distingam 

também estas lesões. O método de regressão logística de Matthei mostrou-se promissor mesmo 

a diferenciar estas lesões mais raras.30 Contudo, o estudo de validação por Utomo et al. não se 

debruçou sobre estes cistos incomuns, apenas avaliou IPMNs e MCNs.6  

Relativamente à distinção de cistos mucinosos vs não mucinosos, esta revela-se de 

especial importância já que todas as lesões mucinosas apresentam risco de transformação em 

PDAC.2 Ryu et al. avaliou a expressão de cinco miRNAs em amostras de fluido de cisto 

pancreático ex vivo. Verificou que três miRNAs estavam significativamente suprarregulados nos 

cistos mucinosos vs nos não mucinosos e destes, o miR-21 foi o que melhor discriminou entre 

estes dois tipos de cistos.31 Várias das famílias de miRNA identificadas pelo de Permuth-Wey et 

al27. e Matthaei et al.30 ajudaram a diferenciar entre cistos mucinosos e não mucinosos. Contudo, 

não foram os mesmos miRNAs identificados por Ryu et al. No estudo de Frampton et al. nenhum 

miRNA estudado conseguiu diferenciar as lesões mucinosas vs não mucinosas, nem mesmo o 

miR-21,68 estudado também por Ryu et al. É difícil dizer que um estudo tenha razão sobre o 

outro, embora se possam especular justificações para estas incongruências. Os estudos de 

Permuth-Wey et al.27 e Matthaei et al.30 estudaram miRNAs selecionados de análises por 

microarray, pelo que são miRNAs diferentes dos estudados pelos outros, não sendo, possível 

fazer comparações justas. Contudo, Ryu et al. e Frampton et al. estudaram simultaneamente o 

miR-21, encontrando resultados díspares. Ambos realizaram os seus ensaios através de 

amostras de fluido cístico pancreático, selecionaram os miRNAs de interesse pela literatura, 

analisaram-nos extraindo o material com kits apropriados e quantificaram-nos por RT-qPCR.31,34 

No entanto, enquanto Frampton et al. colheu as suas amostras por EUS-FNA, Ryu et al. obteve 

as amostras ex vivo após a cirurgia. Além disso, Ryu et al. avaliou 24 lesões mucinosas (14 IPMNs 

e 10 MCNs)31, Frampton et al. possuía uma amostra relativamente mais pequena, com 10 lesões 
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mucinosas (7 IPMNs e 3 MCNs).34 Esta diferença no tamanho da amostra pode, por si, justificar 

as diferenças nos resultados, uma vez que, como discutido anteriormente, as amostras mais 

pequenas são passíveis de causar erros tipo II.  

 

MIRNAS E FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO 

Um único biomarcador molecular é raramente expresso por todos os tumores, no 

entanto, um painel de biomarcadores aumenta potencialmente a probabilidade de deteção 

precoce da doença. Um conjunto de miRNAs constituído por um grande número possibilita a 

criação de um perfil de miRNAs que seja diferencialmente expresso e que possa ser usado como 

ferramenta para estabelecer o diagnóstico diferencial de PCNs.32 Nesta lógica, alguns estudos 

tentaram analisar combinações, classificadores e assinaturas de miRNAs 24,34,37, DiffPairs, com 

criação de modelos logístico,6,30 ou scores32, com o objetivo de chegar a um possível instrumento 

diagnóstico aplicável e útil. O método DiffPairs, primeiramente usado por Matthaei et al., é 

conveniente, pois pode revelar dois miRNAs anticorrelacionados que, em combinação, têm 

poder significativo. Além disso, não requer nenhuma suposição sobre a estabilidade da 

expressão biológica dos miRNAs em estudo.24  

Até ao momento apenas o estudo de Matthaei et al., que criou um promissor modelo 

de regressão logística com nove miRNAs, foi validado externamente, sem resultados 

animadores.6 O modelo de scores nomeado por Henry et al. parece também muito prometedor 

e segundo o autor apresenta bons indicadores de poder diagnóstico, contudo necessita de 

validação.32 Os classificadores de miRNAs propostos por Lee et al. foram estudados em peças de 

tecido cirúrgicas, pelo que a o autor sugere validação em amostras de fluido cístico.24 

 

MIRNAS E OUTROS MARCADORES TUMORAIS E CARACTERÍSTICAS IMAGIOLÓGICAS 

Verificou-se que alguns estudos investigaram, além dos miRNAs, outros marcadores 

tumorais já conhecidos. Porém, limitaram-se a confirmar que os atuais marcadores são pouco 

úteis no diagnóstico diferencial dos PCNs. Assim, não existem, até ao momento, estudos que 

integram miRNAs com outros marcadores tumorais. 

O CEA foi identificado como capaz de distinguir lesões mucinosas com uma precisão 

diagnostica de 79-80%33,39. Porém, apesar de mostrar alta especificidade (98%), a sua 

sensibilidade foi modesta, 48%31. Outra limitação potencial deste marcador é o facto de o 

material aspirado por EUS-FNA tender a ser paucicelular, limitando a precisão do diagnóstico,33 

pelo que, frequentemente é necessário um volume relativamente grande de fluido cístico para 
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uma análise confiável.31 Além disto, o CEA não mostrou vantagens na previsão de malignidade 

das lesões.31,32,39,69 

Relativamente a outros marcadores, foi relatada a utilidade do CA19-9 como marcador 

sérico de IPMNs malignos, contudo, as suas sensibilidade e especificidade não se revelaram altas 

o suficiente.31,35 Alguns estudos já se debruçaram sobre a etiologia da mutação KRAS no fluido 

cístico pancreático5, mostrando que estas mutações são mais prevalentes em cistos mucinosos. 

No entanto, a sua presença não distinguiu cistos pré-malignos de malignos.  

Segundo alguns autores a análise por NGS pode melhorar a sensibilidade destes 

biomarcadores, bem como a combinação de marcadores moleculares e marcadores clínicos 

pode melhorar a precisão do diagnóstico.70-72 

Nesta lógica, Permuth-wey et al. desenvolveu um modelo que integra características 

radiológicas, WF propostos pelas Fukuoka guidelines5 e ainda uma assinatura de miRNAs 

plasmáticos (MGC). Este estudo realizou uma abordagem que comparou os marcadores 

atualmente propostos com potenciais novos marcadores, bem como os agrupou, para averiguar 

se juntos conseguiam criar uma ferramenta mais útil, na previsão de cistos malignos. Assim, 

demonstrou que cada um destes parâmetros isolados apresenta pior desempenho do que 

quando agrupados. Os três parâmetros em conjunto apresentaram os melhores resultados em 

prever a malignidade das lesões.36 (Anexos II – Tabela XXIII) Ainda assim, os próprios autores 

consideram que é importante testar este tipo de abordagem, reunindo também fatores 

clínicos,36 de forma a compreender se estes acrescentam algo ao poder diagnóstico. Também os 

marcadores tumorais, que isolados não mostraram grandes benefícios, podem trazer vantagens 

quando associados a miRNAs ou a fatores clínicos ou imagiológicos. Caponi et al. sugere que 

miRNAs, juntamente com exames de imagem e outros biomarcadores, poderão ser ferramentas 

também para a abordagem conservadora de vigilância, em IPMNs menos agressivos. 

 

MIRNAS COMO ALVOS TERAPÊUTICOS 

O estudo do papel dos miRNAs na célula (supressores vs promotores tumorais) aumenta 

a compreensão da patogénese da neoplasia pancreática33 e transição de lesão benigna para 

maligna. Além disso, a investigação neste sentido, mostra que estas moléculas têm maior 

potencial do que o inicialmente pensado. Os miRNAs poderão ser úteis, não só como 

marcadores tumorais para o diagnóstico diferencial de PCNs, como também já se propõe a 

investigação do seu papel como alvos terapêuticos. Esta premissa é válida no sentido em que, a 

ausência relativa de miRNAs reguladores de oncogenes permite a ativação desses genes 

tumorais, o que pode explicar a transformação maligna das LCPs.20 Assim, é lógico que existe 

uma janela de oportunidade para tentar repor os valores destes supressores em falta, de forma 
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a garantir o normal desempenho das suas funções. No sentido contrário, se um miRNA tem um 

pepel oncogénico, pode ser útil estabelecer meios para o inativar. 

 

MIRNAS COMO MARCADORES DE PROGNÓSTICO E FERRAMENTAS DE FOLLOW-UP 

Os miRNAs foram reportados como potenciais moléculas “messias” no diagnóstico 

diferencial de PCNs. Aparentemente, as suas potencialidades vão para além do papel como 

marcadores de diagnóstico ou como alvos terapêuticos. Estudos prospetivos investigam-nos 

ainda como marcadores de prognóstico. No entanto, é de reconhecer que ainda há um longo 

percurso a percorrer nestes sentidos. 

 

PROVEITOS E LIMITAÇÕES DA PRESENTE REVISÃO 

A presente revisão sistemática é o primeiro trabalho a rever, em toda a literatura 

publicada até à data, especificamente o papel clínico dos miRNAs nas LCPs. Esta revisão tem 

como objetivos uniformizar num só documento a informação sobre o tema, esperando vir a ser 

útil na orientação de novos estudos que pretendam conhecer o que já se fez e o que de 

importante há para fazer neste campo. 

Uma ameaça importante à validade de qualquer revisão sistemática é o viés de 

publicação. Este ocorre quando estudos com resultados favoráveis têm maior probabilidade de 

serem publicados do que estudos com resultados desfavoráveis.73 Embora não haja evidência 

de viés de publicação nas revisões sobre o papel diagnóstico de um teste, parece improvável 

que este não exista realmente,73 pelo que deve ser sempre mencionado. Infelizmente, os 

métodos para detetar viés de publicação não são muito confiáveis.73 

Especificamente, sobre esta revisão, sentiu-se dificuldade em tirar conclusões globais, o 

que se atribuiu ao facto de existirem vários estudos sobre este assunto, mas poucos se 

encontrarem validados. Assim, a informação disponível é bastante, mas não é possível distinguir 

qual a verdadeiramente relevante. É exemplo desta dificuldade, a identificação de quais os 

miRNAs com verdadeira importância, para além do mir-21 e mir-155, que como já foram 

intensamente estudados no PDAC, acumulam mais evidência também em IPMNs. Além disso, a 

falta de uniformização das subdivisões dos diferentes tipos histológicos, permite que os estudos 

agrupem as lesões de formas variadas, tornando, novamente, mais difícil retirar conclusões 

universais. Uma vez que os IPMNs são as lesões mais estudadas, a carência de dados sobre os 

outros PCNs também ofereceu dificuldades em responder às questões inicialmente colocadas, 

no que toca a estes subtipos mais raros de cistos. Esta escassez de investigações e respetivas 

validações poder-se-á dever ao facto deste tema ser bastante recente, uma vez que as LCPs 
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tomaram maior importância clínica com o aumento dos incidentalomas identificados nas 

técnicas de imagem. Assim, todos estudos incluídos apresentam menos de dez anos, não tendo 

ainda decorrido muito tempo para acumular evidências e responder com segurança às questões 

em investigação. 
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CONCLUSÕES  

Os miRNAs foram propostos como promitentes moléculas no diagnóstico diferencial e 

previsão de malignidade de LCPs, sendo intensamente estudados neste contexto, devido à 

urgência em encontrar uma ferramenta que auxilie esta importante etapa. Entre os estudos que 

investigam o potencial papel dos miRNAs, verificaram-se diversas abordagens para a análise da  

expressão destas moléculas, colhendo diferentes tipos de amostras (peças de tecido removidas 

cirurgicamente, fluido cístico, sangue periférico, suco pancreático e saliva).  

Todos os tipos de amostras apresentam relativas vantagens e limitações. Amostras de 

sangue são minimamente invasivas, porém ainda não foi totalmente esclarecido se a expressão 

dos miRNAs no sangue pode ser diretamente atribuída às lesões pancreáticas, uma vez que é 

provável que existam muitos fatores confundidores em circulação. Já as amostras de fluido 

cístico ou suco pancreático, em teoria, estando mais próximas das lesões de interesse, seriam 

menos influenciadas por outras condições externas. Contudo, requerem procedimentos mais 

invasivos (EUS-FNA para colheita de fluído cístico ou CPRE para o suco pancreático) que 

envolvem maiores riscos. Assim, apesar de se verificar uma tendência para ensaios com 

amostras de fluido cístico pancreático, não é fácil concluir qual a melhor abordagem. 

Por motivos óbvios, estudos em amostras de tecidos removidos cirurgicamente não são 

úteis para responder a questões relativas à utilização dos miRNAs como biomarcadores que 

auxiliem na decisão da abordagem cirúrgica vs conservadora. Contudo, a análise deste tipo de 

amostras pode ser pertinente na investigação do papel dos miRNAs nas vias intracelulares e 

patogénese de PCNs. A compreensão destes mecanismos parece ser reveladora de outras 

utilidades, inicialmente não consideradas para os miRNAs, como o seu potencial enquanto alvos 

terapêuticos ou enquanto marcadores de prognóstico. Pode ser interessante, começar a investir 

na pesquisa destes novos potenciais, ainda pouco explorados pelos estudos realizados até ao 

momento.  

Muitos miRNAs foram reportados como pertinentes para o diagnóstico diferencial dos 

PCNs, contudo pouco se pode concluir, devido à escassez de validações. O mir-21 e o mir-155 

são os que mais evidência reúnem, sendo fortemente associados a lesões de potencial maligno. 

Todavia, ainda não podem ser nomeados marcadores tumorais efetivos.  

Uma vez que não foi encontrado um miRNA isolado capaz de diferenciar 

consistentemente lesões malignas de benignas, alguns estudos começaram a tentar construir 

ferramentas de diagnóstico que agrupam mais do que um miRNA e que incluam também outras 

características clínicas, imagiológicas ou outros marcadores tumorais. Este parece ser o único 

meio de aumentar o poder do instrumento de diagnóstico, idealmente, tanto a nível da 
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sensibilidade como especificidade. O grande objetivo destas ferramentas passa por assegurar 

que não existam lesões potencialmente malignas com diagnóstico incorreto, bem como 

minimizar intervenções cirúrgicas desnecessárias em indivíduos com lesões de baixo risco. Ainda 

não foi possível construir uma ferramenta que se mostrasse ideal, apesar de já existirem 

propostas bastante interessantes. Mais uma vez, devido há falta de validação de resultados, 

torna-se bucólico apresentar conclusões sólidas.  

 

RECOMENDAÇÕES  

É importante salientar a necessidade de mais estudos de investigação sobre miRNAs que 

possam apresentar impacto clínico na abordagem dos PCNs. A presente revisão pode ser uma 

ferramenta útil de ponto de partida para compreender o conhecimento atual sobre o tema e 

orientar estudos futuros a acrescentarem nova informação útil. Pretende-se auxiliar os 

investigadores a combater as principais falhas dos ensaios realizados até ao momento e a 

entender as prioridades do tema que merecem maior investimento.  

Assim, além de novos estudos, é fundamental realizar validações dos achados já 

reportados. Recomendam-se investigações com amostras de tamanho considerável e que 

englobem doentes de diferentes centros, de forma a conseguir uma representação mais 

fidedigna da população de interesse, evitando viés de seleção.  

Uma vez que não são apenas os IPMNs que apresentam potencial maligno, importa 

investigar mais intensamente também outros PCNs mais raros, pelo que estudos de grande 

escala, multicêntricos ou até internacionais poderão ser a solução.  

São igualmente essenciais estudos prospetivos de longa duração que analisem o papel 

destas moléculas em amostras colhidas pré-cirurgicamente, de forma a averiguar o seu real 

potencial na distinção das lesões que merecem abordagem cirúrgica vs conservadora. Estudos 

prospetivos apresentam a grande vantagem de poderem investigar o papel dos miRNAs como 

marcadores de prognóstico e expandir o impacto destas pequenas e promissoras moléculas na 

abordagem clínica das LCPs.  
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ANEXOS I – FIGURAS  

 

 

TOTAL Incluídos n= 25 

Análise dos estudos na íntegra 

a aplicação de critérios de 

inclusão 

Incluídos n= 24 

 

Excluídos n= 5 

Motivos de não inclusão: 

-Estudos de Revisão n=1 

-Estudos em que as amostras não 

diferenciam lesões císticas malignas 

de PDAC n= 4 

Adicionados das bibliografias 

dos selecionados n= 1 

Pesquisa na PubMed e Cochrane 

Database of Collected Reviews 

Resultados de Pesquisa n=89 

2 duplicados n=88 

 

Seleção com base no Título e 

Abstract 

Incluídos n= 29 

Excluídos n= 59: 

-Não enquadrados no tema de 

lesões císticas pancreáticas n= 34 

-Sem referência a miRNAs n=2 

-Estudos de Revisão n=16 

- Língua não inglesa n=2 

-Sem acesso ao texto completo 

n=1 

Figura 1 - Fluxograma da seleção dos estudos 
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Figura 4 - QUADAS-2 Domínio 3 
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ANEXOS II – TABELAS 

 

Tabela I - Critérios de Exclusão e Inclusão 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

Língua não inglesa, não espanhola ou não 

portuguesa. 

Estudos entre 2005-2018 

 

Artigos que não abordam lesões císticas 

pancreáticas nem miRNAs. 

Estudos que distinguem claramente lesões 

de PDAC das lesões císticas nas amostras que 

constroem ou nas conclusões que retiram. 

Artigos que abordam lesões de carcinoma 

pancreático  . 

 

Estudos de análise de microRNAs nos 

seguintes tipos de amostra: plasma/sangue 

periférico, fluído cístico pancreático ou suco 

pancreático colhido pré, pós ou in cirurgia, saliva, 

peças cirúrgicas. 

Estudos in vitro ou com animais.  

Estudos Case report.  

Estudos de revisão.  

Estudos sem acesso ao texto completo. 
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Tabela II - Habbe et al., MicroRNA miR-155 is a biomarker of early pancreatic neoplasia 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Nils Habbe “MicroRNA miR-
155 is a biomarker 
of early pancreatic 
neoplasia” 
 
15 fevereiro de 
2009 

MiRNAs 
aberrantemente 
expressos 
representam 
potenciais alvos 
terapêuticos, bem 
como biomarcadores 
candidatos de cancro 
pancreático e suas 
lesões percursoras. 
 
O estudo teve como 
objetivo avaliar a 
expressão de miRNAs 
em amostras de suco 
pancreático. 
 

Foram colhidas as 
seguintes amostras: 
-Cryostat embedded 
sections de 15 IPMN 
não invasivos 
(obtidas do arquivo 
cirúrgico patológico) 
para avaliação inicial 
de 12 miRs. 
 
-15 Amostras de suco 
pancreático (obtidas 
no momento da 
cirurgia) 10 com 
documentação 
histológica de IPMN e 
5 controlos com 
outros distúrbios 
pancreatico-biliares. 
 
-64 amostras  tecidos  
(13 IPMN adenomas, 
31 IPMNs  borderline, 
e 20 IPMNs com 
carcinoma-in-situ) 
 

As 15 peças 
crioperservadas foram 
microdissecadas e ao 
epitélio neoplásico 
resultante foi extraído 
RNA com kit apropriado.  
 
Análise quantitativa por 
RT-PCR de 12 miRs 
selecionados da literatura. 
 
Para as amostras do suco 
pancreático o isolamento 
de RNA foi realizado por 
precipitação com etanol. 
   
Os miR-21 e miR-155 
foram analisados nas 64 
amostras de tecido e nas 
amostras de suco por  
locked nucleic acid in situ 
hybridization (LNA-ISH). 
 
 

Na amostra das 15 peças crioperservadas: 
-mir21 e mir 155 obtiveram as maiores diferenças na 
expressão comparando lesões neoplásticas e não 
neoplásticas. 
 
Nas amostras de suco pancreático: 
- A expressão de mir-155 e miR-21 foi maior nas 
amostras de IPMN vs controlos que apresentaram 
valores mínimos. Esta diferença foi atenuada no 
miR-21, provavelmente devido à pequena dimensão 
da amostra os resultados não foram 
estatisticamente significativos. 
 
Nas amostras submetidas a LNA-ISH: 
-83% dos IPMNs expressava mir-155 nas células 
epiteliais neoplásicas. 
-81% dos IPMNs expressou miR-21 nas células 
epiteliais neoplásicas. 
-Nos tecidos pancreáticos de controlo, o miR-155 foi 
encontrado em 7% das amostras e o miR-21 em 2%. 
-Nos IPMNs com carcinoma in situ 100% expressava 
miR-155 e 95% miR-21 em comparação com os 
IPMNs adenoma em que 54% expressaram miR-155 
e também 54% expressaram miR-21. 
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Tabela III - Ryu et al. Elevated microRNA miR-21 levels in pancreatic cyst fluid are predictive of mucinous precursor lesions of ductal adenocarcinoma 

 

 

 

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Ji Kon Ryu “Elevated 
microRNA miR-21 
levels in pancreatic 
cyst fluid are 
predictive of 
mucinous precursor 
lesions of ductal 
adenocarcinoma” 
 
12 de julho de 
2011 

Foi sugerido miRNAs 
gerados por lesões 
císticas percursoras 
de PDAC pudessem 
ser libertados para o 
fluido cístico e ser 
utilizados como 
marcadores de 
diagnóstico precoces.  
 
. 

Amostras de fluido 
cístico pancreático 
foram obtidas ex vivo 
por aspiração em 
doentes submetidos 
a resseção cirúrgica 
dos cistos, pouco 
depois da cirurgia 
(n=40).  
As amostras foram 
provenientes de  
14 IPMNs e 10 MCNs. 
Dos IPMNs, 11 eram 
lesões não invasivas 
e 3 tinham 
componente 
invasivo.  
Todos os MCNs eram 
não invasivos. 
16 lesões não 
mucinosas foram 
incluídas,11 SCA e 5 
cistos benignos 
adicionais. 

A extração de RNA das 
amostras do fluído cístico 
foi realizada por kit 
apropriado.  
 
A quantificação do RNA foi 
feita por RT-qPCR.  
 
Foram analisados apenas 
sequências de miRNAs 
maturos. 
 
Foi selecionado um 
conjunto de cinco miRNAs 
(miR-21, miR-155, miR-17-
3p, miR-191, and miR-221) 
anteriormente descritos 
como significativamente 
sobrexpressos em PDAC. 

Foi identificada maior expressão dos seguintes 
miRNAs em lesões mucinosas vs não mucinosas – 
miR-21, miR-221, e miR-17-3p.  
 
Não foram identificadas diferenças significativas nos 
miRNAs expressos nos MCNs vs IPMNs. 
 
Foram desenvolvidas curvas de ROC para determinar 
a sensibilidade e especificidade do miR-21, cujos 
valores médios foram de 79% e 80% 
respetivamente. 
 
Neste estudo piloto, demonstrou-se a viabilidade da 
utilização das amostras de fluído cístico pancreático 
como substrato para a deteção de miRs e 
confirmou-se a sua expressão aberrante nestas 
amostras 
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Tabela IV - Nakahara et al., Carcinogenesis of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Osamu 
Nakahara 

“Carcinogenesis of 
Intraductal 
Papillary Mucinous 
Neoplasm 
of the Pancreas: 
Loss of MicroRNA-
101 Promotes 
Overexpression 
of Histone 
Methyltransferas 
EZH2” 
 
20 de setembro de 
2011 

Pouco se sabe sobre 
a associação entre a 
oncogénese dos 
IPMNs e a histona 
metil transferase 
EZH2.  

O objetivo do estudo 
foi determinar se 
miR-101 regula a 
expressão da EZH2 
durante a 
transformação 
neoplásica de IPMN 
benigno para 
maligno e para PDAC. 
 

Foram usadas 70 
amostras de tecido 
pancreático fixadas 
em formalina e 
imersas em parafina 
(FFEP) de doentes 
submetidos a cirurgia 
por IPMN (51 
benignos e 19 
malignos). 
 
Foram obtidas 7 
linhas celulares 
pancreáticas através 
do Cell Resource 
Center for Biomedical 
Research 
Institute of 
Development,  Aging, 
and Cancer, Tohoku 
University, 
Japão. 

O EZH2 mRNA e a sua 
expressão proteica foram 
investigados em linhagens 
de células pancreáticas 
humanas por PCR e 
western blotting.  

Pre-miR-101 e anti-miR-
101 foram transferidos 
para as células para 
elucidar a regulação do 
EZH2 pelo miR-101.  

Para avaliar se EZH2 
modula a progressão 
maligna dos IPMNs foram 
realizadas técnicas de 
imunohistoquímica. 

Em seguida, colheram-se 
células malignas e 
benignas das amostras em 
FFEP por microdissecção 
com laser e extraiu-se o 
RNA.  

A expressão do miR-101 
foi avaliada por RT-PCR. 

Todas as linhagens de células de PDAC expressaram 
EZH2 mRNA e proteína. A indução do miR-101 pela 
transferência do pré-miR foi intimamente 
relacionada com a redução da produção da proteína 
EZH2 comparando com o controlo. O anti-miR-101 
transferido para as células pancreáticas mostrou um 
aumento na proteína EZH2, enquanto o nível de 
mRNA EZH2 não sofreu aumento.  

Imunohistoquímica revelou que a expressão de EZH2 
era significativamente maior nos IPMNs malignos vs 
benignos. A expressão de miR-101 estava 
significativamente mais baixa nos IPMNs malignos vs 
benignos.  

Concluiu-se que o miR-101 tem como alvo EZH2 a 
nível pós-transcripcional, pelo que a perda do miR-
101 pode ser um trigger para a progressão do IPMN, 
através da suprerregulação do EZH2.  

Este estudo sugere o bloqueio miR-101–EZH2 como 
um potencial alvo terapêutico na carcinogénese dos 
IPMNs. 
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Tabela V - Jiao et al. MicroRNAs targeting oncogenes are down-regulated in pancreatic malignant transformation from benign tumors 

 

 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Jiao, L. R. “MicroRNAs 
targeting 
oncogenes are 
down-regulated in 
pancreatic 
malignant 
transformation 
from benign 
tumors” 
 
22 de fevereiro de 
2012 

Os perfis de miRNAs 
nas lesões 
percursoras de PDAC 
permanecem pouco 
conhecidos.  

Neste estudo, a 
expressão de 
assinaturas de miRNA 
foram investigadas 
em lesões  
pancreáticas pré-
malignas de baixo e 
alto risco.  

Foi avaliado o papel 
de oncogene dos 
miRNAs na regulação 
da transformação 
maligna das lesões. 
  

Amostras cirúrgicas  
em FFPE e frescas 
foram obtidas de 58 
doentes submetidos 
a pancreatectomia 
por tumor cístico ou 
PDAC conhecido. 
Quatro FFPE e 9 
amostras frescas de 
pâncreas normal 
foram colhidas na 
sequência de trauma. 
 
Amostras frescas (n= 
24): tecido normal n= 
9, PDAC n =15. 
 
Amostras FFPE 
(n=36): tecido normal 
n= 12, PDAC n= 12 e 
SMCA n= 12. 

Isolamento de RNA das 
amostras com kit 
apropriados.  
 
Análise de miRs através 
técnicas de microarray   
permite medição de 
assinaturas/conjuntos de 
miRs e assegura a 
reprodutibilidade. 
Através desta técnica, 
foram selecionados um 
conjunto de miRs, que 
foram quantificados por 
RT-qPCR.  

Não foram identificadas diferenças significativas na 
expressão de miRs entre os subgrupos de cistos 
(IPMN vs MCN ou SCA; IPMN vs Carcinoma ou Ex-
IPMN). 
 
Vinte e um tipos de miRNAs estavam infrarregulados  
e nenhum suprarregulado no PDAC vs SCA. 
 
MiR-21 está suprarregulado em ambos PDAC e SCA, 
comparando com amostras de tecido normal. O que 
pode indicar que a expressão de miR-21 é um 
evento precoce que aumenta a proliferação das 
células pancreáticas, mas não a transformação. 
 
Verificou-se down-regulation significativa de miR-
126 e miR-16 entre PDAC vs SCA nas amostras em 
FFPE. Down-regulation destes miR nas lesões 
malignas vs benignas pode promover transformação 
maligna, por ativação de oncogenes cruciais.  
 
MiR-126 regula a proteína KRAS interagindo com a 
região 39UTR. Isto sugere que a downregulation do 
miR-126 nos PDAC pode participar na progressão do 
PDAC pelo aumento do KRAS subsequente. 
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Tabela VI - Hanno et al., miRNA Biomarkers in Cyst Fluid Augment the Diagnosis 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Hanno 
Matthaei 

“miRNA Biomarkers 
in Cyst Fluid 
Augment the 
Diagnosis 
and Management 
of Pancreatic Cysts” 
 
21 de junho de  
2012 

Existe uma 
necessidade urgente 
de identificar 
biomarcadores no 
fluido cístico de PCNs 
que possam prever 
displasia de alto grau 
ou invasão e 
estratificar os 
doentes candidatos a 
cirurgia. 
 
Neste estudo, 
avaliou-se o 
benefício diagnóstico 
do uso de miRNAs 
como biomarcadores 
no fluído cístico 
pancreático, tendo 
como foco os IPMNs 
devido à sua 
frequência e 
potencial maligno. 

Peças cirúrgicas em  
FFEP (n=55) foram 
microdissecadas (22 
para analisar o perfil 
de expressão de 
miRNAs e 33 para 
validação dos 
biomarcadores 
teciduais). 
 
Amostras de fluído 
cístico (n=65) foram 
aspiradas no 
decorrer da 
ressecção cirúrgica. 
(10 para análise do 
perfil de expressão 
de miRNAs e 55 para 
validação de 
biomarcadores). 

RNA foi extraído dos 
tecidos de IPMN através 
de kit apropriado. 
750 miRNAs foram 
avaliados miRNA Arrays 
usando as amostras tecido 
e de fluído cístico. 
 
A validação de miRs das 
amostras foi feita por RT-
qPCR.  
 
Uma nova abordagem 
para identificar pares de 
miRNAs diferencialmente 
expressos ("DiffPairs") foi 
usada neste estudo. Cada 
DiffPair foi gerado via 
subtração da expressão de 
um miRNA por outro para 
gerar um biomarcador 
autonormalizante. Este 
método DiffPairs é 
conveniente, pois pode 
revelar dois miRNAs 
anticorrelacionados que, 
em combinação, têm 
poder significativo. 

Identificaram-se  26 e 37  miRNAs candidatos que 
distinguem IPMN de baixo e alto grau em amostras 
FFEP e de fluído cístico  respetivamente. N=30 e n= 
10 Diffpairs relevantes foram selecionados nas 
amostras FFEP e de fluído respetivamente, 
verificando-se 4 miRNAs comuns nas duas amostras. 
 
Um subconjunto de 18 miRNAs, selecionados 
separou IPMNs de alto, de baixo grau, de SCA e 
cistos incomuns como SPN ou PanNET.  
 
Um modelo de regressão logística usando 9 miRNAs 
permite predizer as patologias císticas que implicam 
resseção (IPMN alto grau, PanNET e SPNs) vs os 
cistos de tratamento conservativo (IPMN baixo grau 
e SCAs) com sensibilidade de 89% e especificidade 
de 100%.   
 
Os miRNAs mais importantes incluídos neste modelo 
foram miR-24, miR-30a-3p, miR-18a, miR-92a, e 
miR-342-3p.  
 
O miR-21 não foi incluído no modelo, porque ao 
contrário de outros estudos, neste o miR-21 não se 
revelou um preditor forte para estratificação 
terapêutica nas amostras de baixo e alto risco, 
apesar de estar suprarregulado em lesões malignas. 
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Tabela VII - Caponi et al. The good, the bad and the ugly: a tale of miR-101, miR-21 and miR-155 in pancreatic intraductal papillary mucinous neoplasms 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

S. Caponi “The good, the bad 
and the ugly: a tale 
of miR-101, miR-21 
and miR-155 in 
pancreatic 
intraductal 
papillary mucinous 
neoplasms” 
 
27 de agosto de 
2012 

Até a data não 
estavam disponíveis 
dados, verificados 
em cohorts amplos e 
homogéneos, sobre a 
expressão do miR-21, 
miR-155 e miR-101 
de IPMNs invasivos 
vs não invasivos, nem 
sobre a sua relação 
com o desfecho 
destas patologias. 
 
Assim, o objetivo do 
presente estudo foi 
caracterizar a 
expressão de miRs 
candidatos em 
tecidos normais, 
IPMNs invasivos, não 
invasivos e 
correlacionar os 
achados com os 
desfechos clínicos. 

Uma amostra de 77 
doentes com IPMN 
invasivo e 17 doentes 
com IPMN não 
invasivo (submetidos 
a ressecção cirúrgica) 
foi selecionada e 
analisada. 
 
Dentro da amostra 
selecionada, 86 peças 
de tecido de IPMN 
(65 invasivos e 16 
não invasivos) foram 
examinadas. 
Amostras de tecidos 
pancreáticos normais 
(n=5) foram obtidas. 
 

Utilizando os registos 
médicos eletrónicos, 
colheram-se informações 
sobre características 
clinicopatológicas e sobre 
o outcome dos doentes da 
amostra. 
 
As amostras de tecido 
FFEP foram e analisadas, 
classificando-se as lesões 
segundo o seu grau pela 
classificação da WHO 
2010. Células pancreáticas 
foram isoladas do tecido 
através de microdissecção 
com laser. 
 
Os miR foram extraídos 
destas peças com kits 
apropriados. 
 
A análise da expressão dos 
miR21, miR155 e miR-101 
nas peças foi feita através 
de reações de PCR. 

Os valores de miR21 expresso pelos tecidos foi 
crescente das amostras de células normais para os 
IPMN não invasivos, e destes para os IPMN 
invasivos. 
A expressão de miR21 diferiu significativamente 
entre IPMNs invasivos de grau 1/2 para grau 3.  
A expressão de miR-155 mostrou diferenças 
significativas entre amostras de células normais, 
IPMNs não invasivos e invasivos.  
 A expressão de miR-101 foi semelhante entre 
tecidos normais e IPMNs não invasivos. 
Nos IPMNs invasivos foram detetados valores 
significativamente baixos de miR-101. 
 
Nenhum dos doentes com IPMN não invasivo 
morreu na sequência da doença, por isso a 
correlação com o outcome centrou-se no IPMNs 
invasivos. 
 
Doentes com miR-21 acima da média apresentaram 
uma sobrevida global mais curta (17,2 meses) 
quando comparados com os doentes com níveis de 
miR-21 mais baixos que a média (53,3meses). Da 
mesma forma, os doentes com valores mais altos 
tiveram uma sobrevida livre de doença mais curta 
10,9 meses vs 29,9 meses nos doentes com valores 
mais baixos de miR-21.  Níveis elevados de miR-21 
foram associados significativamente com risco de 
progressão da doença. No subgrupo de doentes 
tratados com terapia adjuvante, níveis elevados de 
miR21 relacionam-se com risco de morte. 
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Tabela VIII - Lubezky et al. MicroRNA expression signatures in Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm os the pancreas 

 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Nir 
Lubezky 

“MicroRNA 
expression 
signatures in 
intraductal 
papillary mucinous 
neoplasm of the 
pancreas”  
 
Março 
2013 

Neste estudo 
examinou-se a 
expreessão de 
miRNAs em várias 
lesões de IPMNs de 
diferentes graus, 
para avaliar o papel 
dos miRNAs no 
desenvolvimento e 
progressão de 
IPMNs, bem como o 
seu potencial uso 
como biomarcadores 
teciduais. 
 

 Amostras de peças 
cirúrgicas em FFEP 
(n=55) de doentes 
identificados com 
IPMN foram 
selecionadas. 
10 de baixo grau, 5 
de médio grau, 10 de 
alto grau, 5 IMPN 
com PDAC e 
10 tecidos 
pancreáticos 
normais. 
 

As amostras foram 
reclassificadas segundo os 
critérios WHO 2000. 
 
Fez-se microdissecção 
manual e extração do RNA 
usando kit apropriado. 
 
Realizou-se análise dos 
miRNAs por microarray 
nos IPMNs de baixo grau. 
 
Os resultados foram 
validados por RT-qPCR. 
 

14 miRNAs (incluindo  miR-155 e miR-21) são 
diferentemente expressos nos tecidos com IPMN 
comparando com tecido pancreático normal. Todos 
estes miRNAs estavam suprarregulados nos tecidos 
com lesão. 
 
A diferença da intensidade de expressão de 3 
miRNAs  (hsa-miR-10a_st, hsa-miR-146a_st, e hsa-
miR-155_st) foi significativa à medida que o grau de 
IPMN aumentava, sugerindo um papel oncogénico 
destes miRNAs à medida que a doença progride. 
 
15 miRNAs (destacando o  miR-217,  miR-708) foram 
diferentemente expressos em IPMNs benignos vs 
malignos, o que sugere que estes medeiam 
alterações oncogénicas tardias. 
 
41 miRNAs foram diferentemente expressos entre 
IPMC e PDAC, o que sugere mecanismos diferentes 
de patogénese destas duas lesões. 
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Tabela IX - Farrell et al. Endoscopically Acquired Pancreatic Cyst Fluid 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

James J. 
Farrell  

“Endoscopically 
Acquired Pancreatic 
Cyst Fluid 
MicroRNA 21 and 
221 Are Associated 
With Invasive 
Cancer”  
 
 
 11 de junho de  
2013 

O objetivo do estudo 
é avaliar o valor 
diagnóstico dos miRs 
como marcadores no 
fluido cístico 
pancreático na 
diferenciação de 
PCNs benignos, pré-
malignos e malignos 
e a sua origem nos 
tecidos. 
 

22 amostras de fluido 
cístico para análise 
da expressão de miR 
foram colhidas por 
EUS-FNA. 
 
Validação da 
experiência com a 
análise de: 
- 16 amostras 
adicionais de fluído 
cístico; 
- 19 amostras de 
tecido FFEP (15 
correspondentes às 
22 iniciais e 4 
amostras adicionais 
porque existiam 
poucas amostras de 
fluido cístico de 
lesões malignas com 
peças de tecido 
correspondentes). 

O RNA foi isolado das 
amostras de fluido cístico 
através de kit apropriado.  
 
A análise da expressão de 
miR-21, miR-155, miR-
181c, miR-196a, 
miR-217, e miR-221 
foi realizada por RT-PCR. 
 
 As amostras de tecido 
foram submetidas a 
Hibridização in situ (ISH), 
para a análise da 
expressão de miR-21. 

 A expressão de miR-155, miR-181c, miR-196a e miR- 
217 não demonstrou diferenças significativas entre 
as amostras fluído cístico de lesões de diferentes 
graus de malignidade, na amostra inicial (n=22).  
 
Os níveis de expressão de miR-21 foram mais baixos 
nas lesões benignas. Intermédios nas lesões pré-
malignas, e mais altos nas lesões malignas, com 
diferenças estatisticamente significativas tanto na 
amostra inicial (n=22) como na amostra de validação 
de fluído cístico (n=16). Estes dados apresentam 
evidência de que os níveis de miR-21 no fluído 
cístico aumentam com a transformação maligna dos 
cistos. 
 
Verificaram-se níveis significativamente aumentados 
de miR-221 no fluído das lesões malignas, mas não 
nas restantes (benignos e pré-malignos). Estes dados 
sugerem que a elevação de miR-221 é um passo 
tardio na transformação maligna dos cistos. 
 
Na validação por HIS verificou-se que todas as 
amostras classificadas com alta expressão de miR-21 
correspondiam a lesões malignas. A maioria das 
amostras de lesões benignas foram negativas para 
expressão de miR-21. Lesões pré-malignas exibiram 
níveis baixos  de miR-21. Além de confirmarem a 
maior expressão de miR-21 em lesões mais 
malignas, demonstrou-se que a fonte dos miR-21 no 
fluído cístico é o epitélio ou as células tumorais 
originárias da parede cística. 
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Tabela X - Henry et al. MicroRNA from pancreatic duct aspirate differentiates cystic lesions of the pancreas 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS AMOSTRAS  DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Henry, J. 
C. 

“MicroRNA from 
pancreatic duct 
aspirate 
differentiates cystic 
lesions of the 
pancreas” 
 
25 de julho de  
2013 

Neste estudo foram 
examinados 
potenciais miRNAs de 
suco pancreático 
como biomarcadores 
para a distinção de 
PCNs puramente 
benignos e de alto 
risco.  

Foram incluídas as 
amostras de suco 
pancreático das 
seguintes lesões 
-Cistoadenoma 
seroso, IPMN, 
cistoadenoma 
mucinoso, 
adenocarcinoma, ou 
carcinoma mucinoso. 
Nas 42 amostras foi 
analisada a expressão 
quantitativa de 
miRNAs. 

O suco pancreático foi 
obtido por canulação e 
aspiração do ducto 
pancreático durante CPRE 
ou aquando da resseção 
cirúrgica. 
Todas os doentes 
sofreram resseção 
cirúrgica e o respetivo 
diagnóstico histológico foi 
realizado.  
O RNA foi extraído das 
amostras através de kit 
apropriado. Para calcular a 
concentração de RNA nas 
amostras usou-se um 
método de detenção de 
fluorescência. Só amostras 
com concentrações ≥ 
3μg/μL foram analisadas 
por RT-PCR, n=42: 6 
amostras benignas, 19 
pré-malignas e 17 
malignas. 
Originalmente, testaram-
se 379 miRs, mas só 105 
foram incluídos, por se 
expressarem no mínimo 
em 75% das amostras. 

Apesar de 64% das amostras analisadas por PCR 
(n=42) terem sido obtidas no momento da cirurgia, a 
quantidade de RNA foi semelhante nas amostras 
colhidas por CPRE. 
 
9 miR foram diferencialmente expressos quando 
comparadas lesões benignas com lesões pré-
malignas/malignas (let-7b, miR-27b, 
miR-92a, miR-99a, miR-100, miR-125b, miR-145, 
miR-212, e miR-483). Estes foram selecionados para 
o desenvolvimento de um sistema de score para a 
distinção entre estes dois grupos de lesões, já que 
clinicamente esta distinção é mais importante, pois 
o tratamento das lesões benignas será muito 
diferente do tratamento das restantes.  
 
Foi calculada o valor médio para cada miR em todas 
as amostras. Cada amostra foi classificada segundo 
valores mais altos ou baixos que a média, 
atribuindo-se uma pontuação de 1 ou 0, consoante 
os miR fossem sobre ou subexpressos. Cada amostra 
poderia obter um score de 0-9 pontos, acumulando-
se todos os pontos para cada miR analisado. 
Verificou-se que lesões benignas apresentavam 
scores de 0 a 1 e lesões pré-malignas e malignas 
apresentavam scores de 1 a 8. Os valores de score 
aumentam com o potencial maligno da lesão. Se 2 
ou mais miR, dos 9 selecionados, ultrapassam os 
valores médios há maior probabilidade da lesão ser 
maligna ou potencialmente maligna. Se nenhum miR 
ou apenas 1 atinge o valor estabelecido, a lesão é 
mais provavelmente benigna. 
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Tabela XI - Park et al. Characterization of gene expression and activated signaling pathways in solidpseudopapi-llary neoplasm of pancreas 

 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Minhee 
Park 

“Characterization 
of gene expression 
and activated 
signaling pathways 
in  solidpseudopapi-
llary neoplasm of 
pancreas” 
 
27 de setembro de 
2013 

Neste estudo, 
compararam-se os 
perfis de expressão 
de mRNA e 
microRNA dos SPNs 
com a de tecidos 
pancreáticos não 
neoplásicos e com 
outros tecidos de 
lesões tumorais 
pancreáticas ductais 
e endócrinas. 
 

Amostras de tecido 
de 14 SPNs, 6 PDACs, 
6 tumores PanNETs e 
5 de tecido não 
neoplásico foram 
usadas. 
Todas os doentes 
foram submetidos a 
cirurgia e as 
amostras snap-frozen 
foram colhidas 
durante a cirurgia. 

 O diagnóstico das lesões 
foi feito através de 
técnicas de 
imunohistoquímica e de 
testes moleculares. 
 
O RNA foi extraído das 
amostras usando kit e o 
controlo de qualidade 
feito por eletroforese. 
 
Foi realizada análise da 
expressão de 1686 genes. 
A expressão de miRNAs foi 
detetada por técnicas de 
microarray. 
 
Foram pesquisados 
possíveis mRNAs alvos dos 
30 miRs mais 
downregulated nos SPNs.  
 
Foram realizadas técnicas 
de RT-qPCR e 
imunohistoquímica para a 
validação dos resultados. 

Demonstrou-se que diferentes perfis de expressão 
de genes mRNAs e miRs entre os diferentes tipos de 
tumores pancreáticos, que distinguiam os SPNs. 
 
Verificou-se uma associação entre SPN e ativação de 
Wnt/beta-catenina e Hedgehog e as vias de 
sinalização do recetor de andorgénios. Genes 
envolvidos na transição epitelial-mesenquimal 
(EMT) estão ativados nos SPNs.  
 
Identificaram-se 49 miRNAs suprarregulados e 30 
infrarregulados no SPNs. 
 
17 miRNAs, especialmente a família miR-200 e miR-
192/215,  estão intimamente associados a genes de 
3 vias de EMT. 
 
Os resultados demonstraram que os mecanismos 
moleculares de oncogéneses estão relacionados 
com expressão de genes associados à EMT, como 
TWIST2 e ZEB2. 
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Tabela XII - Lee et al. Investigating MicroRNA Expression Profiles in Pancreatic Cystic Neoplasms 

 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Linda S. 
Lee 

“Investigating 
MicroRNA 
Expression Profiles 
in Pancreatic Cystic 
Neoplasms” 
 
30 de janeiro de  
2014 

O objetivo desta 
investigação 
exploratória foi 
realizar uma análise 
compreensiva para 
identificar 
assinaturas de 
miRNAs que 
distingam com 
acuidade várias 
lesões pancreáticas 
usando peças 
cirúrgicas em FFEP. 

Foram escolhidos 69 
doentes e respetivas 
amostras de peças 
cirúrgicas em FFEP de 
SCA, BD-IPMN com 
baixo grau de 
displasia, MD-IPMN 
com moderado grau 
de displasia, MCN, e 
PDAC.  

Foi realizada 
microdisseção manual em 
cada peça para selecionar 
a lesão epitelial. 
 
Extração de ácidos 
nucleicos com kit 
apropriado. 
 
Foi realizado um perfil de 
expressão de miRNAs 
através de uma 
plataforma de screening e 
de análises 
bioinformáticas.  
Foram selecionados 35 
miRs em pares que fora 
quantificados por RT-
qPCR. 

Classificadores/conjuntos de miRNA diferentes 
podem distinguir entre os vários tipos de PDAC e 
PCN: 
SCA pode ser distinguido de todas as lesões císticas 
mucinosas (MCN, BD-IPMN, e 
MD-IPMN) e de PDAC pelo classificador de miRs, que 
consiste no conjunto de: miR-31-5p, miR-483-5p, 
miR-99a-5p, e miR-375, com 90% de sensibilidade e 
100% de especificidade. 
 
Para distinguir MCN de outros PCNs e PDAC, 
desenvolveu-se o classificador: miR-10b-5p, miR-
202-3p, miR-210, e miR-375. Estes diferenciam MCN 
de SCA, IPMN e PDAC com sensibilidade e 
especificidade de 100%.  
 
O classificador constituído por: miR-192-5p, miR-
202-3p, miR-337-5p, e miR-130-3p distinguiram 
MCN de BD-IPMN com sensibilidade de e 
especificidade de 100%.   
 
O classificador de PDAC (miR-21-5p, miR-485-3p, 
miR-708-5p, e miR-375) distingue PDAC de IPMN 
com sensibilidade e especificidade de 95% e 85% 
respetivamente. 
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Tabela XIII - Aso et al. Elevated Expression Level of MicroRNA-196a Is Predictive of Intestinal-Type Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm of the Pancreas 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Teppei 
Aso 
 

“Elevated 
Expression Level of 
MicroRNA-196a Is 
Predictive of 
Intestinal-Type 
Intraductal 
Papillary Mucinous 
Neoplasm of the 
Pancreas” 
 
Abril de 2014 
 

IPMNs de tipo 
intestinal 
apresentam 
tendência para 
displasia de alto grau 
mas melhor 
prognóstico após 
resseção cirúrgica do 
que os IPMNs de 
subtipo não 
intestinal. Se os 
subtipos intestinais 
pudessem ser 
diagnosticados no 
pré-operatório para a 
realização de cirurgia 
precoce, esperar-se-
ia um desfecho 
favorável neste 
grupo de doentes.  
 
O estudo investigou 
se existia uma 
diferença na 
expressão do miR-
196a entre os IPMNs 
do subtipo intestinal 
e o não intestinal. 

Analisaram-se 34 
amostras de tecido 
de IPMN divididas 
em subtipo intestinal 
(18) e não intestinal 
(16) e em malignos vs 
não malignos; 3 
amostras de tecido 
de dutos 
pancreáticos normais 
e 36 amostras de 
suco pancreático 
foram avaliadas. 

Foram avaliadas amostras 
de tecido em FFEP de 
doentes submetidos a 
ressecção cirúrgica, 
segundos os critérios 
histológicos da WHO; 
 
Foram obtidas amostras 
de suco pancreático no 
pré-operatório por CPRE 
 
O miR 196-a foi extraído 
das amostras através de 
kit’s apropriados e 
analisado através de RT-
PCR 

O nível de expressão de miR196-a é maior nas 
amostras de tecido de IPMN-subtipo intestinal do 
que nas amostras de subtipo não intestinal. 
 
Embora IPMN’s malignos tendam a expressar 
maiores níveis de miR-196a do que IPMN’s não 
malignos (independentemente do seu subtipo), esta 
diferença não foi significativa. 
 
O nível de expressão de miR196-a é maior nas 
amostras de suco pancreático de IPMN-subtipo 
intestinal do que nas amostras de subtipo não 
intestinal. 
 

A sensibilidade e especificidade do miR196-a em 
predizer IPMN de subtipo intestinal foi de 83% 
quando o valor de cutoff estabelecido foi de 1.0. 
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Tabela XIV - Zhang et al. MicroRNA 224 is downregulated in mucinous cystic neoplasms of the pancreas and may regulate tumorigenesis by targeting Jagged1 

 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Beibei 
Zhang 

“MicroRNA 224 is 
downregulated in 
mucinous cystic 
neoplasms of the 
pancreas and may 
regulate 
tumorigenesis by 
targeting Jagged1” 
 
Junho de  
2014 

Poucos estudos 
epigenéticos foram 
construídos para 
investigar o perfil de 
expressão de miRNAs 
em MCNs.  
 
O objetivo deste 
estudo foi avaliar a 
expressão genética 
aberrante em MCNs 
usando miRNA 
microarrays, para 
validar os níveis de 
expressão de miRNAs 
candidatos e 
confirmar os genes 
alvos destes mesmos 
miRNAs.  

8 amostras de tecido 
pancreático foram 
obtidas de doentes 
submetidos a 
pancreatectomia 
distal e tecidos 
normais 
correspondentes 
também foram 
colhidos para 
comparação. 7 das 
amostras consistiam 
em cistoadenomas e 
1 era neoplasia 
borderline. Apenas 3 
pares de amostras 
apresentaram 
qualidade suficiente 
para a análise por 
microarray (2 
cistoadenomas e 1 
borderline). 

Diagnóstico das lesões 
feito por histologia. 
 
Isolou-se miRs das 
amostras e respetivos 
controlos por kit 
apropriado. 
 
A expressão de miRNAs foi 
analisada por microarrays 
e confirmada por qPCR.  
 
Procedeu-se à 
identificação de possíveis 
genes alvos dos miRNAs 
diferencialmente 
expressos e as suas vias de 
sinalização foram 
analisados, através de 
Luciferase reporter assay. 
 

MiRNA-197 e miRNA-224 verificaram-se 
infrarregulados nos MCNs vs tecidos normais. 
 
MiRNA-224 foi selecionado para o estudo da sua 
função, já que estava mais significativamente 
desregulado. 
 
Jag1 mostrou-se sobrexpresso e o respetivo mRNA 
suprarregulado em tecidos tumorais vs tecidos 
normais. 
 L1CAM e SMAD4 estavam infrarregulados, o que 
sugere que Jag1 poderá ter um papel importante na 
oncogénese de MCNs.  
 
Foi proposto que a suprarregulação do Jag1 se deve 
a regulação pós-transcripcional do miRNA-224. Esta 
correlação em que Jag1 é o alvo de miRNA-224 foi 
confirmada por Luciferase reporter assay que 
mostrou que miRNA-224 se liga às regiões 3' do seu 
mRNA alvo, Jag1. Assim conclui-se que miR-224 está 
infrarregulado em MCNs e pode regular a 
oncogénese, pelo Jag1. 
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Tabela XV - Lahat et al. Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) in intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN) is associated with high tumor grade and adverse outcomes 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Guy Lahat “Epithelial-to-
mesenchymal 
transition (EMT) in 
intraductal 
papillary mucinous 
neoplasm (IPMN) is 
associated with 
high tumor grade 
and adverse 
outcomes” 
 
29 de julho de 2014 
 
 

EMT é um processo 
de desenvolvimento 
embrionário precoce, 
pelo qual células 
epiteliais aderentes 
adquirem 
características 
mesenquimais, 
incluindo a 
capacidade de 
mobilidade e 
invasão.  
 
Dados recentes 
sugerem que 
membros da família 
miR-200 inibem a 
indução de EMT por 
terem como alvo 
direto os mRNAs ZEB-
1.  
 
O objetivo foi avaliar 
o possível papel da 
EMT na 
transformação 
maligna e 
agressividade dos 
IPMNS. 
  

Foram colhidas 58 
amostras de tecido 
de IPMN em FFEP 
com lesão viável 
suficiente e 5 
amostras controlo 
(n=63). 
 

Todas as amostras foram 
analisadas por 
imunohistoquímica, 
usando anticorpos contra 
E-caderina, vimentina e 
contra o Zinc finger E-box 
Binding homeobox  
transcription factor 1 (ZEB-
1). 
As amostras foram 
revistas para a presença 
de IPMN e respetivo grau. 
 
O RNA foi extraído das 
amostras por kits e 
avaliado por técnicas de 
microarray. A validação 
dos resultados foi feita por 
RT-qPCR. 
 
Os miRNAs candidatos 
foram selecionados em 
pares (miR-X, miR-Y), e 
calculou-se o 
delta/diferença dos 
valores de expressão de 
cada par (miR-X)-(miR-Y). 
O valor deste gradiente foi 
usado em vez dos valores 
individuais de cada miR. 

 A expressão de E-caderiane e Vimentina 
(marcadores de EMT) correlaciona-se com o grau de 
IPMN. Baixa expressão de E-caderina em 46% dos 
IPMNs malignos vs 8% nos de baixo grau. Alta 
expressão de E-caderina 82% dos IPMNs de baixo 
grau. 
 
A vimentina esteve presente em 58% dos IPMNs 
malignos vs 8% dos IPMNs de baixo grau. 
 
Verificou-se correlação inversa entre a expressão de 
E-caderina e vimentina. A expressão de vimentina 
combinada com baixa expressão de E-caderina está 
associada a decréscimo na sobrevida do doente com 
IPMN. 
 
EMT pode estar associada a alta taxa de invasão e 
metástases, pelo que pode servir como marcador de 
prognóstico. 
 
Up-regulation de ZEB-1 nos IPMN em 55% das 
amostras de lesão maligna comparados com 8% nas 
lesões de baixo grau. 
 
Análise dos dados de miRNAs array identificou um 
decréscimo gradual e significativo de miR-200c e de 
miR-141 no tecido pancreático normal comparado 
com IPMNs de baixo grau. 
 
Os processos moleculares reguladores de EMT estão 
envolvidos nos IPMNs e a sua atividade correlaciona-
-se com o grau das lesões. 
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Tabela XVI - Wang et al. Next generation sequencing of pancreatic cyst fluid microRNAs from low grade-benign and high grade-invasive lesions 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Jin Wang “Next generation 
sequencing of 
pancreatic cyst fluid 
microRNAs from 
low grade-benign 
and high grade-
invasive lesions” 

 

Setembro 2014 

Quantificação 
absoluta de miRNAs 
usando a next 
generation 
sequencing (NGS) 
oferece uma 
abordagem 
promissora para 
estratificação de 
risco para IPMNs.  
 
Foi feito um estudo  
com NGS de miRNAs 
de  fluido cístico de 
IPMNs com o 
objetivo de  
identificar diferenças 
entre casos de lesões 
de baixo grau de 
displasia daquelas 
com alto grau de 
displasia ou PC 
invasivo.  
 

Foram colhidas 17 
amostras de fluido 
cístico de doentes 
com diagnóstico 
imagiológico de 
IPMN, MCNs ou 
PDAC, selecionados 
para vigilância ativa 
ou cirurgia. Não 
refere quantos 
doentes foram 
submetidos a cirurgia 
e confirmado o 
diagnóstico 
histológico e quantos 
foi feita vigilância e o 
diagnóstico foi feito 
apenas por métodos 
imagiológicos ou 
outros. 
6 lesões de baixo 
risco, 8 de alto risco e 
3 adenocarcinomas. 

Foram colhidas amostras 
do fluido cístico 
pancreático por EUS-FNA. 
  
O RNA foi extraído de cada 
amostra usando kit 
apropriado. 
 
Foi realizada uma análise 
por NGS das amostras de 
fluido para identificar 
miRNAs mais 
diferencialmente 
expressos a 4 amostras de 
lesões de alto grau e 2 de 
baixo grau. 
 
Foram quantificados os 
miR-216a e miR-217 nas 
dezassete amostras por 
RT-qPCR. 
 
Foram estudadas 
potenciais vias envolvendo 
os miRNAs mais expressos. 

Pela análise por NGS verificou-se que 13 miRNAs 
estavam sobrexpressos e 2 depletados em fluídos 
císticos derivados de carcinomas invasivos. Contudo, 
estes resultados não se revelaram significativos 
provavelmente pelo pequeno tamanho da amostra. 
 
O miR-216 mostrou-se significativamente elevado 
nas amostras de lesões de alto risco e de PDAC 
quando comparado com amostras de lesões de 
baixo risco. No entanto, não se verificou diferença 
significativa entre as lesões de alto risco e PDAC. Os 
níveis de expressão do miR-217 não diferiram entre 
os grupos. 
 
Um total de 46 genes foi estudado em múltiplos 
ensaios tendo como alvo os 15 miRs mais expressos 
nas análises de NGS. Demostrou-se que estes genes 
e miRs estão associados a cinco vias canónicas 
envolvidas na sinalização do desenvolvimento de 
cancro. Não menciona que vias se estudaram. 
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Tabela XVII - Permuth-Wey et al. A Genome-Wide Investigation of MicroRNA Expression Identifies Biologically- meaningful 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Jennifer 
Permuth-
Wey 

“A Genome-Wide 
Investigation of 
MicroRNA 
Expression 

Identifies 
Biologically- 
meaningful 
MicroRNAs That 
Distinguish 
between High- 
Risk and Low-Risk 
Intraductal 
Papillary 
Mucinous 
Neoplasms of the 
Pancreas” 
 
21 de janeiro de 
2015 

Foi conduzida uma 
investigação piloto  
sobre a expressão e 
miRNAs em todo o 
genoma de tecidos 
de IPMN, com o 
objetivo de descobrir 
miRNAs que 
diferenciem IPMNs 
de alto risco (que 
requerem resseção 
cirúrgica) de IPMNs 
de baixo risco (que 
podem ser 
monitorizados).   
 
Exploraram-se 
associações entre a 
expressão dos 
miRNAs candidatos e 
fatores clínicos e 
patológicos, bem 
como vias de 
sinalização e genes 
regulados por esses 
miRNAs. 

Indivíduos 
submetidos a 
resseção pancreática 
por IPMN foram 
selecionados 
retrospetivamente e 
28 amostras de peças 
de IPMN em FFEP 
analisadas (19 alto 
risco e 9 de baixo 
risco)  
 
Para validação: 21 
amostras 
independentes de 
IPMNs (13 alto e 8 
baixo risco) foram 
utilizadas. 

O diagnóstico histológico 
das peças cirúrgicas foi 
confirmado segundo WHO 
guidelines.  
 
Realizou-se 
microdissecção por laser e 
extração de RNA das 
amostras por kit 
apropriado. A qualidade e 
quantidade de RNA foi 
avaliada por densidade 
óptica.  
Foi realizado o ”genome-
wide miRNA expression 
profiling” usando 
MicroRNA Arrays.  
 
Foram exploradas 
associações entre a 
expressão de miRNa e 
fatores clínicos e 
patológicos e examinados 
genes e vias reguladas 
pelos miRs identificados.  
 

Selecionou-se o top 6 de miRNAs mais 
significativamente desregulados em lesões de alto vs 
baixo risco para mais avaliações. MiR-100, miR-99b, 
miR-99a, miR-342-3p, miR-126, miR-130a estavam 
infrarregulados em lesões de alto vs baixo risco e 
distinguiam os dois grupos. A fase de validação 
confirmou a tendência. 
 
Mir-130a foi o mais fortemente associado aos IPMNs 
de alto risco, seguido do miR-99b, miR-100 e miR-
342-3p. 
 
Baixa expressão de miR-99b foi associada a 
envolvimento do duto principal (MD-IPMN) que é, 
por si, fator de risco independente.  
 
Os níveis séricos de albumina foram positivamente 
correlacionados com miR-99 e miR-100. Níveis altos 
de albumina estão relacionados com melhor 
prognóstico nos doentes com PDAC. 
 
Microarray analysis revelou que os alvos 
oncogénicos dos miR-130a (ATG2B, MEOX2), miR-
342-3p (DNMT1), e miR-126 (IRS-1) se encontravam 
suprarregulados em IPMNs de alto vs baixo risco. 
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Tabela XVIII - Komatsu et al. Malignant potential in pancreatic neoplasm; new insights provided by circulating miR-223 in plasma 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Shuhei 
Komatsu 

“Malignant 
potential in 
pancreatic 
neoplasm; new 
insights provided by 
circulating miR-223 
in plasma”  
 
30 de março de 
2015 
 

Vários estudos 
demonstraram que 
os miRNAs são 
detetáveis no 
plasma/soro e estão 
presentes numa 
forma estável. 
 
Neste estudo testou- 
-se o miR-223 
plasmático para o 
diagnóstico de PC 
predição do potencial 
maligno de IPMNs.   

71 amostras de 
plasma de doentes 
com PC submetidos a 
pancreatectomia 
curativa (R0) e 68 
amostras de 
voluntários 
saudáveis. 
 
Dos doentes 
submetidos a cirurgia 
foram colhidas 6 
amostras de peças de 
PDAC e 6 amostras 
de tecido pancreático 
normal em doentes 
com cancro gástrico 
(controlos). 
 
Amostras de 
validação:  
-1º cohort: 46 
amostras de doentes 
e 45 de controlos 
-2º cohort: 25 
amostras de doentes 
e 22 de controlos. 
 
 
 
 

Foram colhidos 7 mL de 
sangue periférico de cada 
doente no momento do 
diagnóstico ou da cirurgia 
e no pós-operatório 
também foram colhidas 
amostras sanguíneas.  
 
A avaliação histológica das 
peças cirúrgicas foi feita 
consoante os critérios da 
WHO.  
 
O RNA foi extraído de 400 
µl de plasma e de 15 peças 
cirúrgicas FFEP utilizando 
kits apropriados. 
 
A quantificação de miRNA-
223 foi feita por RT-PCR. 

Os níveis de miR-223 foram significativamente 
maiores em tecidos de PCa do que em tecidos 
pancreáticos normais. 
 
O cutoff ótimo calculado para diferenciar estes dois 
grupos foi de 85.0 atto M com sensibilidade de 
62.0%, especificidade de 94.1% e acuidade de 
77.7%. Os resultados fornecem evidência que os 
níveis plasmáticos de miR-223 podem ser usados 
para diferenciar doentes com PCa de controlos 
saudáveis.  
 
Os níveis de miR-223 reduziram significativamente 
nas amostras plasmáticas pós pancreatectomia 
curativa. Estes níveis tendem a estar mais altos em 
doentes com IPMN malignos vs IPMNs benignos, 
pelo que podem discriminar o potencial maligno dos 
IPMNs independentemente do tamanho da lesão, 
pois foi excluída esta correlação. Contrariamente ao 
esperado, os níveis plasmáticos de miR-223 foram 
mais baixos no cancro ductal pancreático invasivo 
(PIDC) do que em IPMNs malignos, pelo que poderá 
distinguir a progressão da invasão entre IPMNs e 
PIDC, com cutoff ótimo de 125.0 atto M e com 
sensibilidade de 82.4%, especificidade de 62.9% e 
acuidade de 66.2%.  
 
Não houve correlação entre os níveis plasmáticos de 
miR-223 e o número ou tipo de células sanguíneas, 
inclusive plaquetas. Estes resultados podem excluir a 
possibilidade de secreção de miRs por células 
hemáticas ou destas moléculas serem afetadas por 
hemólise. 
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Tabela XIX - Marine et al. Salivary MicroRNA in Pancreatic Cancer Patients 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Humeau, 
Marine 

“Salivary MicroRNA 
in Pancreatic 
Cancer Patients” 
 
29 de junho de  
2015 
 
 

 A saliva tem 
vantagens como 
amostra para o 
diagnóstico de 
cancro, pois é 
simples de colher, 
não invasiva, pode 
ser repetida e causa 
pouco ansiedade aos 
doentes.  
 
O estudo tem como 
objetivo explorar a 
evidência científica e 
providenciar 
argumentos válidos 
para o uso de 
miRNAs nas amostras 
de saliva na deteção 
de PDAC não 
ressecáveis. 

Amostras de saliva de 
doentes com PDAC (n 
= 7), pancreatite (n = 
4), IPMN (n = 2), ou 
contorolos saudáveis 
(n = 4) foram obtidas 
durante a 
endoscopia.  
 
Amostras de material 
cístico foram colhidas 
por EUS-FNA para 
cada indivíduo. 
 

As amostras colhidas por 
EUS-FNA foram usadas 
para diagnóstico 
histológico, citológico e 
molecular. 
 
Depois da extração de 
RNA das amostras 
salivares por kit 
apropriado, foram 
analisadas as expressões e 
94 miRNAs candidatos 
(selecionados da 
literatura) por RT-qPCR.  
 
Em paralelo, células 
tumorais pancreáticas 
humanas foram 
xenograftadas em ratos 
atímicos como modelo 
experimentais de cancro 
pancreático. Nestes 
animais colheram-se 
amostras de salivares.  

Dos 94 miRNAs candidatos, 23 foram encontrados 
nas amostras salivares. Destes, 4 (hsa-miR-21, hsa-
miR-23a, hsa-miR-23b e miR-29c) foram 
identificados como significativamente 
suprarregulados na saliva dos doentes com PDAC vs 
doentes controlos, com as respetivas sensibilidades: 
71.4%, 85.7%, 85,7% e 57%, e especificidade de 
100%. Hsa-miR-216 estava também suprarregulado 
em doentes com cancro vs doentes com pancreatite, 
com sensibilidade de 50% e especificidade de 100%. 
Interessantemente, hsa-miR-23a e hsa-miR23b estão 
sobrexpressos na saliva de doentes com lesões 
percursoras de cancro pancreático IPMN, contudo 
estes miRs também se encontraram aumentados em 
doentes com pancreatite e PDAC.   
 
No modelo experimental com animais, as células 
tumorais pancreáticas transferidas aos ratos 
apresentaram alta expressão de hsa-miR-21, hsa-
miR-23a, hsa-miR-23b e hsa-miR-29c. 
Interessantemente, o hsa-miR-21 foi detetado em 
altos níveis na saliva dos ratos 14 dias após a 
indução do tumor. Nos ratos sem tumor/controlos 
has-miR-21 estava indetetável. Contudo os has-miR-
23a, hsa-miR-23b e hsa-miR-29c foram detetados 
em baixos níveis na saliva nos ratos com tumor. 
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Tabela XX - Permuth-Wey et al. Plasma MicroRNAs as Novel Biomarkers for Patients with Intraductal Papillary Mucinous 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Jennifer 
Permuth-
Wey 

“Plasma MicroRNAs 
as Novel 
Biomarkers for 
Patients with 
Intraductal 
Papillary Mucinous 
Neoplasms of the 
Pancreas” 
 
 
27 de Agosto de 
2015 

O objetivo primário 
do estudo foi medir a 
abundância de 800 
miRs em amostras de 
plasma obtidas pré- 
operatoriamente de 
indivíduos com 
IPMNs e controlos.  
 
Pesquisaram-se 
miRNAs circulantes 
que pudessem 
diferenciar entre 
IPMNs e controlos, 
distinguir malignos 
de benignos e refletir 
o perfil de expressão 
de miRNAs 
correspondente 
desses tipos de lesão. 

Foram identificados 
42 indivíduos que 
submetidos a 
resseção pancreática 
por IPMNs e que 
aceitaram colher 
sangue no pré-
operatório para os 
fins da pesquisa. 
 
40.5% dos casos 
consistiam em IPMN 
de baixo-moderado 
grau; 31% de alto 
grau e 19% IPMN 
invasivos. 24 
controlos foram 
selecionados. 

O diagnóstico histológico 
dos casos selecionados foi 
feito com base nas 
guidelines da WHO. 
 
As amostras sanguíneas 
foram colhidas por 
flebotomia e o RNA foi 
isolado do plasma por kit 
apropriado. A 
concentração e a 
integridade do material 
isolado foram avaliadas 
por NanoDrop 
spectrophotometer. 
 
Uma vez que a hemólise 
pode ser fonte de variação 
dos níveis de miRNAs 
plasmáticos foi avaliada a 
possibilidade de hemólise 
consoante as guidelines 
recomendadas. 
 
Foram avaliados 800 
miRNAs no plasma com 
técnicas MiRNA Expression 
Assays. Foram avaliados 
amostras de plasma e de 
tecido correspondente em 
12 casos de IPMNs. 
 

30 miRNAs (PC1) no plasma diferenciaram casos de 
controlos. MiR-145-5p foi o mais significativamente 
associado com o status de IPMN. PC1 verificou uma 
sensibilidade, especificidade, para a deteção de 
IPMN de 78.6%, 62.5%, respetivamente. Contudo 
não foi útil na discriminação entre IPMNs malignos 
vs benignos.  
A análise focou-se numa assinatura de 5 miRs (miR-
200a-3p, miR-1185-5p, miR-33a-5p, miR-574-3p, e 
miR-663b) que discriminaram entre IPMNs malignos 
vs benignos. Estimaram-se sensibilidade, 
especificidade, PPV e PNV de 80.9%, 52.5%, 63.0%, e 
73.3%, respetivamente, na deteção de IPMN 
malignos. O tamanho do cisto foi negativamente 
correlacionado com a assinatura dos 5 miRNAs e 
albumina sérica foi positivamente correlacionada. 
Esta assinatura não revelou uma associação 
independente com o status maligno após o ajuste 
para o envolvimento do duto principal (MD-PMN). 
 
 Os níveis plasmáticos de CA19-9 foram mais altos 
no grupo maligno vs benigno, mas a diferença não 
foi estatisticamente significativa.  
 
Na análise dos pares amostra de plasma-tecido, três 
miRs (miR-484, miR-330, e miR-574-3p) estavam 
positivamente relacionados entre as amostras. O 
último foi o único representado na assinatura dos 5-
miRNA.  
 
Dentro dos miRNAs mais expressos no plasma de 
IPMN vs controlos as correlações com as amostras 
do tecido foram fracas. Estes dados sugerem que as 
amostras de tecido e de plasma de doentes com 
IPMNs podem ter diferentes perfis de miRNAs. 
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Tabela XXI - Frampton et al. Prospective validation of microRNA signatures for detecting pancreatic malignant transformation in endoscopic-ultrasound guided fine-needle aspiration biopsies 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Frampton
A. E. 

“Prospective 
validation of 
microRNA 
signatures for 
detecting 
pancreatic 
malignant 
transformation in 
endoscopic-
ultrasound guided 
fine-needle 
aspiration biopsies” 
 
12 de Abril 2016 

Poucos e pequenos 
estudos mostraram 
que a deteção de 
miRNAs em amostras 
colhidas por EUS-FNA 
são viáveis e podem 
aumentar a 
sensibilidade e 
especificidade da 
deteção e alterações 
malignas nas lesões 
císticas do pâncreas. 
 
O objetivo do estudo 
foi avaliar 
prospectivamente o 
papel de miRNAs 
específicos na 
deteção de 
malignidade 
pancreática por EUS-
FNA. 

55 doentes com 
lesões pancreáticas 
suspeitas 
(diagnosticadas por 
imagem) foram 
avaliados por EUS-
FNAs, obtendo-se 
amostras de fluido 
cístico. Uma parte de 
cada amostra colhida 
foi enviada para 
citologia e outra para 
extração de miRNAs. 
(n=18 benignas, 
inflamatórias ou 
pseudocistos; n=10 
IPMNs e MCNs; n=9 
IPMNs invasivos ou 
carcinoma ex-IPMN; 
n=18 PDAC) 
Devido a resultados 
indeterminados da 
citologia, sobraram 
35 amostras. 
 
Amostras de 
validação: 
-n=62 amostras de 
plasma 
-n=16 tecidos FFEP 
do arquivo 

Amostras de fluido cístico 
foram avaliadas para 
malignidade por critérios 
citológicos. 
A quantificação de miRs 
nas amostras foi feita por 
RT-qPCR. 
 
8 candidatos foram 
selecionados da literatura: 
miR-21, miR-155, miR-210, 
miR-10b,  miR-135b/24 e 
miR-196a/217 
 
Nas amostras de plasma o 
RNA foi isolado através de 
kit apropriado e analisado 
por espectrometria. Os 
miRNAs 21 e 155 foram 
analisados por RT-qPCR. 
 
As amostras de peças 
cirúrgicas foram avaliadas 
histologicamente. 
Nos doentes não operados 
foi estabelecido um 
diagnóstico final com base 
na clínica, citologia e 
avaliação bioquímica. 

5 miRNAs individuais (i.e. miR-21, miR-155, miR-210, 
miR-196a e miR-10b) e um par (miR-135b/24), foram 
encontrados significativamente suprarregulados em 
lesões malignas pancreáticas (i.e. IPMNs invasivos e 
PDAC), comparando com lesões benignas (i.e. MCNs  
e IPMN adenomas). Tanto miR-135b/24 e miR-196a 
revelaram-se apenas preditores moderados de PDAC 
com AUCs de 0.741 e 0.737 respetivamente. 
Nenhum miRNA conseguiu diferenciar lesões 
mucinosas vs não mucinosas. 
 
4 miRNAs (mir- 1, 10b, 155, 210) obtiveram 
AUC>0.75, indicando que podem ser biomarcadores 
clínicos úteis.    
 
A combinação miR-21 + miR-155 conseguiu 
distinguir com acuidade e alto poder discriminatório 
PDAC e lesões benignas. Demonstrou uma excelente 
acuidade com AUC de 0.930; sensibilidade de 81.5% 
e especificidade de 85.7%. O mesmo par mostrou 
níveis elevados nas amostras sanguíneas de doentes 
com lesões malignas, mas não teve poder para 
distinguir as lesões malignas vs benignas. 
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Tabela XXII - Utomo et al. A MicroRNA Panel in Pancreatic Cyst Fluid for the Risk Stratification of Pancreatic Cysts in a Prospective Cohort 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

 WK 
Utomo 

“A MicroRNA Panel 
in Pancreatic Cyst 
Fluid for the Risk 
Stratification of 
Pancreatic Cysts in 
a Prospective 
Cohort” 
 
16 de Agosto de  
2016 

Em 2012, Matthaei et 
al. publicou um 
modelo de 9-miR que 
se mostrou capaz de 
diferenciar PCNs de 
baixo vs alto risco, 
através de amostras 
de fluído cístico. Este 
modelo permitiu 
estratificar doentes 
elegíveis para cirurgia 
daqueles que devem 
receber vigilância 
clínica, com  
sensibilidade de 89%, 
e especificidade de  
100%.  
 
Contudo, a 
implementação 
clínica deste modelo 
promissor requere 
validação. Assim, 
este estudo teve 
como objetivo validar 
prospectivamente o 
modelo dos 9-miR. 
 

92 amostras de fluído 
cístico, 12 foram 
excluídos por 
dificuldades técnicas. 
Das restantes 80, 4 
foram excluídas por 
dificuldade em 
isolação suficiente de 
miRs e 15 por 
isolação não 
confiável. 
 
A análise final foi 
feita em 62 amostras 
52 com baixo risco vs 
10 com alto risco. 
 

As amostras de fluído 
foram colhidas por EUS-
FNA e marcadas com cel-
miR39 não humano, de 
forma a confirmar a 
isolação eficiente dos 
miRs.  
 
RNA foi isolado através de 
kit apropriado e foi 
analisada a expressão de 
9miRs: miR18a, miR24, 
miR30a-3p, miR92a, 
miR99b, miR106b, 
miR142-3p, miR342-3p, e 
miR532-3p por RT-qPCR. 
 
Foram formados DiffPairs 
e analisados em por 
métodos de regressão 
logística. 
 
A confirmação do 
diagnóstico foi feita por 
EUS-FNA em 11 doentes e 
por histologia após 
cirurgia em 24 doentes, 
dos quais 6 revelaram 
displasia de alto grau ou 
carcinoma invasivo. 
27 doentes foram 
acompanhados durante 
uma média de 26,59 
meses. 

A expressão individual de cada miR não mostrou 
diferenças significativas em lesões de baixo e alto 
grau.  
 
Construíram-se sete DiffPairs diferentes. O único 
Diffpair que se mostrou significativamente diferente 
entre cistos de baixo e alto grau foi miR106b; 
miR92a. Contudo, esta diferença não se manteve na 
regressão logística, pelo que não foi considerada 
clinicamente relevante, bem como em nenhum dos 
restantes. 
 
Pelo modelo de regressão logística construiu-se um 
score de risco que diferenciou significativamente 
entre cistos de baixo e alto risco, mesmo incluindo 
todos os doentes ou apenas aqueles com 
confirmação histológica do diagnóstico, com AUC de 
0.75. 
 
Um cut-off de 50% de expressão de miRs foi 
avaliado, estimando-se uma sensibilidade de 10.0%, 
especificidade de 100.0%, PPV de 100.0%, NPV 
85.5%, e acuidade diagnóstica 85.5% para o modelo 
elaborado. Estes resultados foram mais pobres que 
no estudo anterior. O valor de cut-off ótimo neste 
estudo foi de foi de 25.66%. 
 
Contudo, a implementação clínica deste painel de 
biomarcadores traz ainda pouco benefício na gestão 
de cistos pancreáticos. 
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Tabela XXIII - Permuth-Wey et al. Combining  radiomic features with a miRNA classifier may improve prediction of malignant pathology for intraductal papillary mucinous neoplasms  

 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Jennifer 
Permuth-
Wey 

“Combining  
radiomic features 
with a miRNA 
classifier may 
improve  prediction 
of malignant 
pathology for 
pancreatic 
intraductal 
papillary mucinous 
neoplasms” 
 
31 de agosto 
2016 
 
 

O objetivo do estudo 
foi determinar se 
características 
imagiológicas 
extraídas das 
imagens de TC pré-    
-operatórias  isoladas 
ou combinadas com 
dados de miRNAs 
podem ajudar a 
prever a patologia 
dos IPMNs melhor do 
que os critérios 
imagiológicos e 
clínicos 
recomendados pelas 
atuais guidelines. 

42 indivíduos 
submetidos a 
pancreatectomia por 
IPMN benignos e 
malignos) foram 
selecionados.   
 
Foram usados dados 
da expressão 
plasmática de miRs 
no pré-operatório 
gerados num estudo 
anterior.37 A 38 
doentes desta 
população foi colhida 
informação 
necessária, inclusive 
imagem CT pré-
operatório. 
 

As imagens de CT foram 
reavaliadas segundo 
International Consensos 
Guidelines 2012. 
 
Os dados da expressão de 
miR e um MGC –miRNA 
genomic classifier –  
constituído por 5 miRs, foi 
desenvolvido num estudo 
anterior.37 
  
Foram realizadas técnicas 
de análise estatística para 
estimar a sensibilidade, 
especificidade e valores 
preditivos positivos e 
negativos dos “radiomic 
models” com e sem “MGC 
–miRNA genomic 
classifier”. 

Enquanto os worrisome features (WF) isolados não 
conseguiram predizer patologia maligna melhor que 
o acaso, a AUC aumentou significativamente quando 
se combinaram a estes WF o MGC, devido ao 
aumento da especificidade.  
 
14 características imagiológicas (11 texturais e 3 não 
texturais) diferenciam IPMNs malignos vs benignos.  
Coletivamente estas 14 características definidas 
como ‘Features PC1’ revelaram acuidade diagnóstica 
maior que os WF (AUC = 0.77 vs 0.54).  
 
Combinando estes Feature PC1 com o MGC, obteve-
se uma AUC =0.92 e estimou-se uma sensibilidade 
de 83%, especificidade 89% PPV de 88% e NPV de 
85% para a diferenciação das lesões malignas e 
evicção de sobretratamento com cirurgia. 
 
Cominando todos os parâmetros: WF com Feature 
PC1 e com o MGC, o poder diagnóstico aumenta e 
mostra uma AUC de 0.93 e sensibilidade, PPV e NPC 
de 89% cada. 
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Tabela XXIV - Chang et al. hsa-miR-96 and hsa-miR-217 Expression Down Regulates with Increasing Dysplasia in Pancreatic Intraepithelial Neoplasias (PanINs) and Intraductal  Papillary 
Mucinous Neoplasms 

 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS COLEÇÃO DE AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

XiaoYan 
Chang 

“Hsa-miR-96 and 
hsa-miR-217 
Expression Down 
Regulates with 
Increasing 
Dysplasia in 
Pancreatic 
Intraepithelial 
Neoplasias (PanINs) 
and Intraductal  
Papillary Mucinous 
Neoplasms” 
 
8 de abril de 2017 

OS miRNAs têm 
funções oncogénicas 
ou de supressores 
tumorais. O hsa-miR-
96 e has-miR-217 
têm como alvo a 
proteína 
KRAS, cujo gene é o 
único mutado em 
ambos PanINs e 
IPMNs. Deste modo, 
escolheram-se estes 
dois miRs como 
objeto de estudo. 
 
Foi analisada a sua 
expressão em lesões 
pré-malignas (IPMNs 
e PanINs), bem como 
em PDACs 
 

 De um grupo de 
doentes submetidos 
a pancreatectomia 
foi selecionada a 
seguinte amostra de 
peças cirúrgicas: 45 
PDACs, 58 PanINs e 
57 IPMNs. Destes 
últimos: 13 IPMNs 
baixo grau; 11 de 
grau intermédio; 7 de 
alto grau; 26 IPMNs 
com carcinoma 
invasivo associado. 

Todas as peças foram 
analisadas de acordo com 
a classificação da WHO 
2010. 
 
Resultados da técnica 
LNA-ISH foram 
classificados com base na 
intensidade da 
hibridização dos miRs em  
0 (expressão ausente ou 
fraca), 1 (expressão 
moderada e  2 (forte 
expressão). Cada um 
destes scores corresponde 
a uma % de células com 
evidencia positiva da 
presença de miRs 
hibridizados.  

Verificou-se que com o aumento do grau dos PanINs 
a expressão de hsa-miR-96 e hsa-miR-217 tende a 
reduzir. No PaIN3 a expressão destes miRs foi muito 
semelhante à dos PDACs, indicando um padrão de 
expressão de miR semelhantes entre as duas lesões.  
 
A expressão de hsa-miR-96 e hsa-miR-217 reduziu 
com o aumento do grau dos IPMNs. Contudo, não 
houve diferenças estatisticamente significativas 
entre os diferentes graus (baixo, intermédio e 
moderado). Apenas no IPMN associado a carcinoma 
invasivo a diferença de expressão de hsa-miR-96 foi 
considerada significativa, o que sugere que este 
pode ser um potencial marcador para distinguir 
lesões benignas de malignas antes da cirurgia.  
 
Comparando a expressão de hsa-miR-96 e hsa-miR-
217 entre PaINs e IPMNs, com o mesmo grau de 
proliferação epitelial, não se verificaram diferenças 
significativas. Assim, levanta-se a hipótese de que a 
expressão destas moléculas pode relacionar-se mais 
com o grau de atipia do que com o tipo histológico 
da lesão. 
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Tabela XXV - Wang et al. MicroRNA expression levels as diagnostic biomarkers for intraductal papillary mucinous neoplasm 

  

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Lei Wang “MicroRNA 
expression levels as 
diagnostic 
biomarkers for 
intraductal 
papillary mucinous 
neoplasm” 
 
8 de maio de 2017 

Neste estudo, 
avaliou-se a 
expressão diferencial 
de miRNAs entre 
IPMNs benignos e 
malignos e 
identificaram-se 
vários miRNAs que 
podem servir como 
marcadores de 
diagnóstico para 
IPMNs malignos.  
 

Amostras de tecidos 
pancreáticos FFEP de 
78 casos de doentes 
com IPMN: 38 
benignos e 40 
malignos. 
 
Utilizou-se uma 
amostra de controlos 
com tecidos 
pancreáticos normais 
cuja informação não 
consta no texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As amostras de tecido 
foram classificadas 
segundo os critérios da 
WHO. 
 
Estas foram testadas para 
diferentes biomarcadores 
incluindo: proteínas 
séricas totais (TP), 
albumina (Alb), bilirrubina 
total (T-Bil), alanina 
transferase (ALT), 
aspartato transferase 
(AST) e o marcador 
tumoral CA19-9.  
No pós-operatório 
mediram-se os níveis 
séricos de ALP, 
glutamiltransferase (GTP), 
amilase e CEA.  
 
MiRNA foram isolados das 
amostras em FFEP usando 
kits apropriados e a sua 
expressão foi analisada 
através de métodos com 
RT-PCR. Foram analisados 
15 miRs (selecionados da 
literatura) potencialmente 
desregulados em IPMNs vs 
controlos e o perfil destes 
em diferentes lesões 
pancreáticas. 

Verificou-se que apenas os níveis de T-Bil e o CA19-9 
foram significativamente diferentes entre amostras 
malignas e benignas. Os outros biomarcadores não 
mostraram níveis diferentes entre as lesões, o que 
sugere que os marcadores tumorais mais conhecidos 
não são efetivos para o diagnóstico de IPMNs. 
 
9 Mirs (miR-100, miR-107, miR-215, miR-21, miR-
221, miR-155, miR-187, miR-210 e  miR-223) são 
diferentemente expressos entre IPMNs e controlos, 
todos eles suprarregulados, o que sugere que estes 
podem ter um papel na promoção da patogénese 
dos IPMNs e podem ser marcadores específicos 
destas lesões. 
Constatou-se que 4 miRs (miR-100, miR-187, miR-
210, miR-223) estavam suprarregulados nos 
subtipos de IPMN de pior prognóstico (pancreático-
biliar e Oncocítico) comparando com os subtipos de 
melhor prognóstico (gástrico e intestinal). Isto 
sugere que a expressão destes miRNAs pode ser 
associada ao status de prognóstico dos IPMNs. 
Os miR-21, miR-155, miR-187, miR-210 e miR-223 
estavam significativamente mais expressos em 
IPMNs do que nas amostras pancreatite. 
Comparando IPMN com PDAC os miR-16, miR-17, 
miR-181a e miR-187, estão diferentemente 
expressos.  
 
Estes resultados sugerem que os miRNAs 
diferentemente expressos entre amostras de IPMN, 
pancreatite crónica e PDAC podem servir de novos 
marcadores diagnósticos para diferentes doenças 
pancreáticas.  
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Tabela XXVI - Goto et al. An elevated expression of serum exosomal microRNA-191, - 21, -451a of pancreatic neoplasm is considered to be efficient diagnostic marker 

 

1º AUTOR TÍTULO E ANO OBJETIVOS AMOSTRAS DESIGN DO ESTUDO  RESULTADOS IMPORTANTES 

Goto, T. “An elevated 
expression of serum 
exosomal 
microRNA-191, -21, 
-451a of pancreatic 
neoplasm is 
considered to be 
efficient diagnostic 
marker” 
 
31 de Janeiro 
2018 

Foi relatado que os 
miRNAs se 
encontram 
estavelmente 
contidos dentro de 
pequenas vesículas 
(exosomas), 
segregadas pelas 
células, para interagir 
com tecidos 
distantes. Podem ser 
encontradas em 
todos os fluídos 
corporais, incluindo 
linfa e plasma. Os 
miRNAs em 
exosomas (ExmiRs) 
são estabilizados pela 
RNase, e são muito 
mais ricos no soro do 
que miRs livres. 
 
A expressão dos 
ExmiRs foi analisada 
em doentes com 
IPMN e PDAC. 

32 doentes 
diagnosticados com 
PDAC; 
29 com IPMN; 
22 controlos. 
 
Amostras de sangue 
periférico obtidas 
antes dos 
tratamentos 
(cirurgia, quimio ou 
radioterapia) 

Todos os doentes 
realizaram TC 
toracoabdominal para 
estadiamento do tumor de 
acordo com os critérios 
TMN ou com as guidelines.  
 
Foi realizada isolação de 
ExmiRs das amostras por 
técnicas de precipitação e 
extração de RNA por kit 
apropriado. A avaliação da 
quantidade e qualidade do 
RNA foi feita por 
espectrometria. 
 
A seleção dos miRs para 
estudo foi feita  
analisando amostras de 5 
doentes aleatórios para 
análise da expressão de  
ExmiRs por Next 
Generation Sequencer 
(NGS).  Os dados da 
sequenciação foram 
mapeados numa análise 
de expressão e 
sequenciação de miRs. A 
quantificação de miRs 
selecionados foi feita por 
RT-qPCR. 

Dentro dos 347 ExmiRs detetados, a expressão de 
ExmiR-191, ExmiR-21 e ExmiR-451a estava 
significativamente aumentada nos grupos IPMN e 
PDAC. A acuidade diagnóstica, sensibilidade e 
especificidade dos ExmiRs foi superior aos dos 
respetivos CmiR (miR circulante livre no plasma) no 
diagnóstico de IPMN e PC. 
 
O ExmiR-21 mostrou a maior acuidade diagnóstica 
para IPMN = 78.0%, e para PDAC = 80.8%. 
A expressão de ExmiR-451a foi maior nos doentes 
com IPMN e com nódulos murais do que nos sem 
nódulos. ExmiR-451a pode estar fortemente 
associado à progressão maligna de IPMN. 
 
A sobrevida global no grupo de alta expressão de 
ExmiR-21 foi significativamente mais curta que no 
grupo de baixa expressão deste ExmiR.  
ExmiR-191 e ExmiR-451a não afetam a sobrevida 
nos doentes com PC. 
ExmiR-21 e ExmiR-451a  mostraram-se mais 
expressos em doentes com doença progressiva, do 
que naqueles com resposta completa ou parcial, ou 
doença estável. Isto sugere que ExmiR-21 e ExmiR-
451a reduzem a taxa de controlo da doença no PC.  
 
Enquanto os marcadores CEA e CA1-9 só se 
encontraram elevados apenas em tumores 
avançados, os ExmiRs estavam suprarregulados 
tanto em PDAC como em IPMNs e obtiveram melhor 
performance diagnóstica que os marcadores 
tumorais, sugerindo que os ExmiR-191, ExmiR-21, e 
ExmiR-451a podem servir de marcadores 
diagnósticos precoce. 
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