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RESUMO 
 

O Cancro do Pulmão é considerado a principal causa de morte por cancro em 

todo o mundo, provocando mais de 1 milhão de mortes por ano. Em Portugal é uma das 

neoplasias mais frequentes, com maior predominância no sexo masculino, mas com um 

aumento significativo no sexo feminino. O tabagismo é o principal fator de risco para o 

desenvolvimento deste tipo de cancro, estando diretamente relacionado com 90% de 

todos os casos.           

 A sua principal forma histológica é o Cancro do Pulmão de Não Pequenas Células 

com 85% de frequência de diagnóstico. Caracteriza-se pela falta de sintomas durante o 

seu desenvolvimento, levando a que a maioria dos doentes, à data do diagnóstico, 

apresentem a doença localmente avançada ou com metastização à distância. Com a 

maioria dos casos a apresentarem um estadio III ou IV ao diagnóstico, as estratégias 

terapêuticas mais adequadas são a quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Ainda 

assim, existe uma elevada heterogeneidade tumoral neste tipo de cancro, com 

associação ao desenvolvimento de resistência. Dado a taxa de sobrevivência global aos 

5 anos ser de apenas 15% é necessário desenvolver novos métodos de tratamento, 

assim como de diagnóstico e prognóstico, de modo a antecipar o diagnóstico e aumentar 

a taxa de sobrevivência dos doentes.         

 Um dos processos essenciais para a progressão do cancro é a angiogénese 

tumoral. A angiogénese tumoral promove o aumento da vasculatura do tumor, permitindo 

o seu crescimento. É impulsionada por situações de stress, desencadeado pela falta de 

nutrientes e condições de hipóxia. Inicia-se com um desequilíbrio entre os fatores 

promotores da angiogénese e os fatores inibidores da angiogénese. Os fatores pro-

angiogénicos são na sua maioria fatores de crescimento com origem nas células 

endoteliais, destacando-se o Fator de Crescimento do Endotélio Vascular (VEGF) e a 

Angiopoietina 2 (Ang-2). O VEGF faz parte de uma família de glicoproteínas que atua nos 

seus recetores VEGFR nas células endoteliais. Induz a vasodilatação, promovendo a 

formação de um lúmen vascular e a criação de novas células endoteliais. A Ang-2 é um 

fator de crescimento com atuação especifica na vasculatura tumoral, aumentando a 

permeabilidade e crescimento dos vasos.       

 Existe evidência acerca da possibilidade de ambos estes fatores apresentarem 

potencial como biomarcadores moleculares em cancro, através da sua circulação no 

sangue em forma de transcritos. Em doentes com cancro, o sangue periférico é 

constituído por moléculas libertadas pelas células tumorais, incluindo ácidos nucleicos 

livres, que transportam alterações genéticas e epigenéticas relacionadas com o tumor. 
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Tais células tumorais libertam igualmente microvesículas, os exossomas, que 

transportam os seus constituintes moleculares para outras células ou locais alvo. 

 O objetivo deste trabalho consistiu na avaliação da influência que biomarcadores 

associados à angiogénese, como a VEGF e Ang-2, apresentam na sobrevivência global 

de indivíduos com CPNPC, através da quantificação dos seus níveis de expressão na 

circulação periférica e no interior dos exossoma.     

 Neste estudo foram incluídos sessenta (60) indivíduos diagnosticados com 

CPNPC. A quantificação dos níveis de expressão, em sangue periférico e exossomas, foi 

realizada recorrendo à técnica de real-time PCR. A análise estatística dos resultados 

realizou-se com o auxílio do software estatístico IBM SPSS.    

 Os resultados obtidos indicam que os níveis de expressão de mRNA em 

circulação de VEGF encontram-se associados com a sobrevivência global dos doentes 

com CPNPC. Assim, os indivíduos com baixa expressão de mRNA de VEGF no sangue 

periférico, sobrevivem em média 24 meses quando comparados com os indivíduos que 

possuem altos níveis de expressão deste transcrito, que sobrevivem em média 11 meses 

(p<0,001).           

 Estes resultados estão em concordância com a informação descrita na literatura 

relativamente à função indutora do VEGF na angiogénese neoplásica, e 

consequentemente promotora da progressão tumoral.   

 Relativamente aos níveis de expressão de mRNA de Ang-2, não foi encontrada 

uma associação estatisticamente significativa com a sobrevivência global de indivíduos 

com CPNPC, quer em sangue periférico quer em exossomas.    

 Estes resultados contribuem para um aumento do conhecimento sobre possíveis 

biomarcadores angiogénicos de prognóstico em CPNPC, sendo que no futuro devem ser 

realizados mais estudos de translação com o intuito de validar a hipótese sugerida por 

este trabalho acerca do papel dos níveis de expressão de mRNA circulante de VEGF 

como biomarcador de prognóstico, assim como mais estudos acerca do conteúdo de 

exossomas, e da sua utilidade no diagnóstico e prognóstico de cancro. 

 

Palavras-chave:  

Cancro do Pulmão, Cancro do Pulmão de Não Pequenas Células, Angiogénese, VEGF, 

Ang-2, Exossomas, Sobrevivência Global.   
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ABSTRACT 
 

 Lung Cancer is the leading cause of cancer-related death in the world, causing 

over 1 million deaths each year. In Portugal, it is one of the most prevalent types of 

cancer, with a larger incidence in men. However, lung cancer cases in women have been 

increasing. Tobacco smoking is the primary risk factor for lung cancer and it’s responsible 

for 90% of cases.          

 The main histologic type is the Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC), with an 

85% diagnostic frequency. During its development it is mainly asymptomatic, reason why 

most of the cases are diagnosed at an advanced stage or with long distance metastasis, 

limiting the therapeutic options to chemotherapy, radiotherapy and immunotherapy. There 

is still, however, an elevated tumor heterogeneity, responsible for the development of 

therapy resistance. With the 5-year survival rate remaining at only 15%, it is necessary to 

improve diagnostic and prognostic methods, as well as define new therapeutic strategies.

 One of the primary processes essential for cancer progression is angiogenesis. 

Tumor angiogenesis promotes the growth of tumor vasculature, allowing its progression. 

Its induced by stress, lack of nutrients and hypoxic conditions. It starts with an increase in 

the levels of pro angiogenic factors and a decrease of anti-angiogenic factors. Pro 

angiogenic factors are mostly growth factors originated in endothelial cells. Two of the 

most important are the Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Angiopoietin 2 

(Ang-2). VEGF is part of a family of glycoproteins with action on its receptor VEGFR 

situated in the surface of endothelial cells. It induces vasodilatation, promoting 

development of a vascular lumen and the formation of new endothelial cells. Ang-2 is a 

growth factor with specific action on tumor vasculature, increasing vascular permeability 

and therefore vascular growth.       

 There is strong evidence about the possibility of both these factors being potential 

molecular biomarkers in cancer, through its transcript circulation in blood. In the blood of 

cancer patients there are circulating molecules released by tumor cells, including free 

nucleic acids, which transport genetic and epigenetic alterations present in the tumor. 

Those same tumor cells also release exosomes, which are microvesicles transporting 

molecules from the tumor to other target cells.      

 The main goal of this study was to evaluate the influence of angiogenic-associated 

biomarkers, such as VEGF and Ang-2, in the overall survival of NSCLC patients, through 

the quantification of its mRNA in peripheral circulation and in exosomes.   

 This study includes 60 patients diagnosed with NSCLC. The expression levels in 

peripheral circulation and exosomes were quantified by real-time PCR and statistical 
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analysis of the results was made with statistical software IBM SPSS.   

  The results showed an association between circulating expression levels of VEGF 

mRNA and the overall survival of NSCLC patients. The group of patients with low 

expression of circulating VEGF mRNA survive an avarage of 24 months when compared 

to the group of patients with high expression of circulating VEGF mRNA, which survive an 

average of 11 months (p<0,001).         

 These results agree and are supported by the current literature on the role of 

VEGF as an angiogenic promoter, and therefore as a tumor progression promoter. 

 Concerning the expression levels of Ang-2 mRNA, no statistically significant 

difference was found regarding the overall survival of patients, neither in peripheral blood 

or in exosomes.          

 The results obtained in this study contribute to the knowledge on potential 

angiogenic biomarkers for NSCLC prognostic. In the future more translation studies 

should be performed, in order to validate our hypothesis on the role of circulating VEGF 

mRNA as a prognostic marker, as well as other studies regarding the content of tumor-

derived exosomes and its role in diagnosis and prognosis of cancer.   

       

Keywords: 

Lung Cancer, Non-small Cell Lung Cancer, Angiogenesis, VEGF, Ang-2, Exosomes, 

Overall Survival. 
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 Fig1. Ranking mundial da previsão da incidência de Cancro do Pulmão por região, 

idade e sexo para o ano de 2018.1 

1. Introdução 

 
1.1. Cancro do Pulmão        

  

1.1.1. Epidemiologia          

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO), o Cancro do Pulmão é a 

principal causa de morte por cancro, em ambos os sexos, em países industrializados.1 A 

nível mundial provoca 1 milhão de mortes por ano e apresenta uma sobrevivência global 

aos 5 anos de apenas 15%.2 Nos países desenvolvidos representa cerca de 22% das 

mortes por cancro, enquanto que nos países em desenvolvimento é responsável por 15% 

destas mortes.2 As taxas de incidência e mortalidade na Europa e América do Norte são 

mais elevadas para o sexo masculino, enquanto que para o sexo feminino a taxa de 

incidência geográfica reflete padrões históricos diferentes de tabagismo, havendo assim 

uma maior incidência na América do Norte e Norte da Europa (Dinamarca e Holanda) 

(Fig.1).1,2 Estes números têm tendência a aumentar, com a previsão de 2,1 milhões de 

diagnósticos e 1,8 milhões de mortes por cancro do pulmão no ano de 2018.1  

 Em Portugal esta é uma das neoplasias mais frequentes, com o registo de 3400 

novos casos nos últimos anos,3 e é considerada a principal causa de morte por cancro no 

sexo masculino. Apesar disso, a alta letalidade nos homens ao longo da última década 

tem vindo a desacelerar, com a incidência no género feminino a aumentar justificada pela 

alteração dos hábitos tabágicos das mulheres. Hoje em dia, os casos do sexo feminino 

representam 20% de todos os casos de cancro do pulmão em Portugal.4    
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1.1.2. Fatores de Risco 

O aparecimento e desenvolvimento de cancro é motivado por um conjunto de 

diversos fatores denominados de fatores de risco. Tais fatores podem ser classificados 

como fatores de exposição ambiental e fatores de exposição ocupacional.5  

 São considerados fatores de exposição ambiental agentes de exposição 

involuntária no dia-a-dia, e cujo efeito varia com a dose, tempo de exposição e a 

suscetibilidade do indivíduo. Fatores de exposição ocupacional estão diretamente 

relacionados com agentes predominantes no ambiente de trabalho, e incluem a 

exposição a fibras naturais, metais e agentes químicos 5.      

 Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de cancro incluem o 

consumo de álcool e de tabaco, excesso de peso e obesidade, baixo consumo de fruta e 

vegetais, baixa atividade física, poluição do ar, exposição solar, transmissão sexual de 

HPV.6  

No caso concreto do cancro do pulmão, o tabagismo é considerado a principal 

causa em todo o mundo provocando cerca de 90% dos casos.7 A incidência deste tipo de 

cancro aumentou relativamente desde que o conceito de fumar se tornou mais popular, 

com o tabaco a ser considerado o responsável por cerca de 21% das mortes por cancro.7

 O fumo do tabaco inalado pelos fumadores de cigarros e de outros produtos 

contém inúmeros compostos químicos diferentes, com uma certa percentagem a ser 

considerada  carcinogénica, e atinge maioritariamente os compartimentos centrais e 

periféricos do pulmão.2,8 Os agentes carcinogénicos presentes no fumo de tabaco 

incluem os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), as N-nitrosaminas (NNK e 

NNN) e as aminas aromáticas, entre muitos outros. Afetam diversos tecidos e formam 

ligações covalentes com o DNA, originando aductos de DNA que resultam em mutações 

permanentes em células somáticas. Apesar de se encontrarem em baixas quantidades, 

estes três agentes apresentam maior potencial cancerígeno que outros em maiores 

quantidades. Para que tal aconteça é necessária a sua ativação metabólica, catalisada 

pelas enzimas citocromo P450, que os converte em entidades eletrofílicas capazes de se 

ligarem ao DNA. As células possuem, contudo, a capacidade de remover estes 

componentes, através da destoxificação metabólica, e de corrigir as lesões que eles 

provocam. Porém, quando a exposição e a capacidade de ativação metabólica dos 

agentes carcinogénicos é maior que a de destoxificação, aumenta a possibilidade de 

desenvolvimento de alterações moleculares permanentes e consequentemente o risco de 

desenvolver cancro do pulmão.7,8        

 O risco de desenvolvimento de cancro associado ao consumo do tabaco é 
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dependente do período de tempo em que a pessoa fumou e do número de cigarros 

fumados, aumentando o risco quando o tabagismo está associado ao consumo de 

álcool.7 Todavia, estima-se que apenas 15% dos fumadores desenvolvam eventualmente 

cancro do pulmão, demonstrando a possibilidade do envolvimento de outras 

condicionantes no desenvolvimento tumoral.9 Alterações genéticas como a instabilidade 

estrutural cromossómica, que inclui deleções, duplicações, rearranjos e translocações 

têm sido verificadas neste tipo de cancro e podem ser considerados fatores que 

aumentam o risco de desenvolvimento de cancro do pulmão.10,11    

 Outros fatores de risco para o desenvolvimento de cancro do pulmão incluem a 

inalação passiva do fumo do tabaco, o historial familiar deste tipo de cancro, historial 

pessoal de doenças e exposição ocupacional.12 Doentes infetados com HIV apresentam 

um risco mais elevado de desenvolvimento de cancro do pulmão, assim como doentes 

sobreviventes de cancro da mama.13 Adicionalmente, diversos estudos indicam que 

elevados níveis de poluição aérea estão diretamente relacionados com um elevado risco 

de desenvolvimento de cancro do pulmão5. A poluição aérea exterior consiste numa 

mistura de múltiplos poluentes originários de diversas fontes, como os transportes, 

atividade industrial, geração de energia, queima de resíduos de biomassa, e também o 

fumo do tabaco, constituindo um dos fatores de risco de desenvolvimento de cancro do 

pulmão. Muitos destes contaminantes encontram-se na comida e na água, como é o caso 

dos pesticidas, químicos industriais, metais e produtos farmacêuticos.5 Um dos casos 

mais preocupantes é o caso dos contaminantes químicos com propriedades bio 

acumulativas e persistentes que podem estar associados a um série de doenças e 

distúrbios. A maioria deste contaminantes apresentam a capacidade de alterar o sistema 

hormonal e o homeostático, e são usados no plástico, têxteis, cosméticos, produtos de 

higiene de bebés e até em brinquedos.5 A malignidade deste fator varia geograficamente 

com a diversidade das fontes contributivas para a poluição do ar e com os níveis de 

exposição.14 Em casos de doentes sobreviventes à excisão de um tumor no pulmão o 

risco de reincidência por cada ano varia entre 1 a 6% dependendo do tipo histológico de 

cancro do pulmão.15          

   

1.1.3. Hallmarks do Cancro 

Assim como todas as neoplasias, o cancro do pulmão é uma doença complexa, 

que se desenvolve progressivamente com o acumular de alterações genómicas. Estas 

alterações conferem às células tumorais capacidades que lhes dão vantagens 

competitivas em relação às suas células vizinhas normais.16 Segundo Hanahan e 
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Weinberg, as capacidades mais comuns, designadas Hallmarks, são a capacidade de 

resistir à apoptose, proliferar cronicamente, inibir a supressão genética, regular a 

autofagia e necrose, replicar continuamente, induzir a angiogénese, invadir e metastizar e 

reprogramar o metabolismo.16,17  

1.1.4. Classificação e Estadiamento 

Com base em histologia por microscopia, e segundo a classificação da 

Organização Mundial de Saúde publicada em 1999, existem vários tipos de carcinomas 

de pulmão. Os dois tipos de cancro principais são o Cancro do Pulmão de Pequenas 

células (CPPC) e o Cancro do Pulmão de Não Pequenas Células (CPNPC). Os outros 

tipos, para além do CPPC e CPNPC, são o carcinoma adenoescamoso e o carcinoma 

sarcomatoide. O CPNPC representa cerca de 85% de todos os casos de cancro do 

pulmão e divide-se em três subtipos: o carcinoma epidermóide, o adenocarcinoma e o 

carcinoma de grandes células. O adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide são as 

formas mais comuns (Fig.3).2 

O CPPC é um tumor maligno que representa 15% a 25% de todos os casos de 

cancro do pulmão invasivo em todo o mundo18. Este tipo histológico é caracterizado por 

células pequenas ovais com citoplasma limitado.6,19 A sua classificação divide-se em dois 

subtipos: o carcinoma de pequenas células “clássico” e o carcinoma de pequenas células 

combinado. É considerado um carcinoma bastante agressivo e 98% dos casos 

diagnosticados são em fumadores. A terapia atual mais adequada é a quimioterapia, 

Fig2. Capacidades Hallmark do Cancro, segundo Hanahan e Weinberg.
16
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dado a raridade de casos com a doença restrita localmente, apresentando, no entanto, 

elevada taxa de resposta à quimioterapia e radioterapia.6     

 

O CPNPC é uma neoplasia maligna, subdividida em três tipos histológicos, com 

elevada frequência de diagnóstico e em que a maioria dos doentes, ao tempo de 

diagnóstico, apresenta a doença localmente avançada ou com metastização.20 Ao longo 

dos últimos dez anos, a incidência do adenocarcinoma tem vindo a aumentar 

relativamente aos outros dois subtipos, sendo atualmente o tipo histológico predominante 

de CPNPC em Portugal. Esta predominância do adenocarcinoma pode estar relacionada 

com alterações físicas feitas às partículas do tabaco.4      

 O adenocarcinoma é um tumor maligno epitelial que apresenta diferenciação 

glandular ou produção de mucina, podendo ostentar ácinos, papilas, micropapilas ou 

mucinas citoplasmáticas na sua histologia. O seu desenvolvimento ocorre principalmente 

na periferia do pulmão e nos alvéolos. A maioria dos adenocarcinomas consiste numa 

mistura dos vários subtipos histológicos, sendo incomum os adenocarcinomas de apenas 

um subtipo 2. Podem ser classificados em quatro variantes: adenocarcinoma in situ, 

minimamente invasivo, invasivo, e variantes do adenocarcinoma invasivo 12. Este é o tipo 

de CPNPC com menor relação com o tabagismo.       

 O carcinoma epidermóide é um tumor maligno epitelial que surge na zona central 

do pulmão, a nível dos brônquios primários, lobares ou segmentares, e a partir das 

células escamosas. A maioria apresenta queratinização epitelial, com níveis de 

expressão da queratina elevados, e pontes intercelulares derivadas do epitélio brônquico. 

Cerca de 90% dos casos ocorrem em fumadores assíduos, daí este tipo de carcinoma 

estar diretamente associado ao tabagismo2. Era considerado o tipo histológico mais 

frequente mas atualmente representa apenas 30% de todos os diagnósticos de CP.21 

 Todos os casos de CPNPC que não apresentem características citológicas dos 

adenocarcinomas ou de carcinomas epidermoides são classificados como carcinoma de 

Fig3. Classificação de todos os tipos histológicos de Cancro do Pulmão. Adaptado de 2. 
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grandes células.2 O carcinoma de grandes células é um tipo de carcinoma indiferenciado, 

caracterizado por uma massa periférica de elevado tamanho, sem diferenciação 

escamosa ou acinar e sem aparente produção de mucina. Apresenta diversas variantes 

como o carcinoma basilóide e o linfoepiteliolioma. A ocorrência de hemorragias ou 

necrose é bastante frequente, podendo estar associado a inflamação crónica. Surge 

preferencialmente na periferia do pulmão, podendo metastizar e invadir a pleura visceral 

e estruturas adjacentes.2 

O estadiamento de todos os tumores sólidos malignos, sem qualquer tipo de 

tratamento prévio, é baseado num sistema de classificação denominado de TNM (Quadro 

1). A classificação TNM baseia-se no tamanho do tumor primário, na sua extensão de 

propagação para os gânglios linfáticos regionais, e na presença ou ausência de 

metástases. Apesar de apresentar variações em certas formas especificas de cancro 

possui princípios gerais de classificação. A letra T representa o tamanho da lesão 

primária, e a caracterização vai desde T1 a T4, usando-se T1 quando o tumor apresenta 

2 cm ou menos de dimensão e T4 quando o tumor apresenta o tamanho máximo. T0 

indica um carcinoma in situ. A letra N representa o envolvimento dos gânglios linfáticos 

regionais, e a caracterização vai de N1 a N3 baseando-se num aumento do número e 

tipos de gânglios envolvidos. N0 significa que não existe qualquer envolvimento de 

gânglios na extensão do tumor. A existência de metástases é representada pela letra M 

com M0 a indicar a inexistência de metástases distantes e M1 a indicar a presença de 

metástases distantes. Existem outros tipos de sistemas de classificação, sendo uns para 

caracterizar o estado da doença após a extração cirúrgica definitiva do tumor e outros 

para classificar durante um segundo tratamento.22,23     

 O objetivo principal do estadiamento em cancro do pulmão é diferenciar doentes 

candidatos a cirurgia dos com doença regionalmente localizada e com doença 

metastática. Os procedimentos base incluem radiografia, examinação física geral, 

broncoscopia e tomografia computorizada (TAC).2 A radiografia fornece informação 

acerca do tamanho do tumor e da possibilidade de invasão local, enquanto que o TAC 

informa acerca de extensão da doença, como a existência de invasão mediastinal ou 

presença de nódulos pulmonares.24,25        
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1.1.5. Diagnóstico e Tratamento 

O desenvolvimento de cancro do pulmão é na maioria das vezes assintomático. A 

maioria dos sintomas apresentam um início tardio e incluem a falta de ar progressiva, 

tosse, dor no peito, perda de voz, hemoptise e pneumonia recorrente, levando a que o 

Quadro 1. Classificação TNM dos carcinomas do pulmão. Adaptado de  
2 



 
FCUP 

Estudo dos níveis circulantes e exossomais de mRNA de VEGF e Ang-2 em Cancro do Pulmão 
8 

 

 
 

diagnóstico seja também tardio. O tipo histológico com maior frequência assintomática é 

o adenocarcinoma e por isso o seu diagnóstico é normalmente acidental, através de 

exames radiológicos ou exames de triagem. Complementarmente, certos tipos 

histológicos apresentam elevada agressividade justificando o número reduzido de 

doentes submetidos a tratamento cirúrgico.2      

            

 A estratégia diagnóstica é individualizada para cada paciente consoante as suas 

características, a localização e tamanho do tumor ou nódulo e a presença de doença 

mediastinal ou distante.12          

 O diagnóstico do cancro do pulmão inclui a avaliação física geral do paciente e do 

seu historial clínico, análises sanguíneas, broncoscopia e identificação tumoral através de 

biopsia. Existem diversos tipos de biopsia, como a biopsia aspirativa por agulha fina, por 

agulha grossa, endobrônquica e transbrônquica12. A escolha da técnica de biopsia mais 

adequada deve ter em conta a precisão da técnica, o volume de tecido tumoral, o risco do 

procedimento e a eficiência da técnica.12 Apesar da biopsia tecidular ainda ser o método 

de diagnóstico mais comum, o aumento da heterogeneidade tumoral tem vindo a tornar a 

biopsia uma técnica limitante para a escolha da terapêutica mais adequada, uma vez que 

não representa a complexidade do tumor. Foi proposta a realização de múltiplas biopsias 

ao tumor primário e respetivas metástases como uma alternativa viável, contudo, 

dificuldades na obtenção de tecido, desconforto e riscos para o doente e potenciais 

complicações cirúrgicas tornaram tal alternativa impraticável. Também a composição 

genética do tumor poderia ser alterada caso o período entre a obtenção de todas as 

amostras e a aplicação clinica dos resultados fosse extenso 26.    

 Entretanto surgiu a biopsia líquida, um método não invasivo que permite a análise 

do tumor primário e metástases através de amostras sanguíneas. É definido pelo 

conjunto de células circulantes tumorais, DNA tumoral circulante (ctDNA) e exossomas 

presentes em diversos fluidos corporais e que representam a complexidade genómica de 

múltiplos locais metastáticos, ao contrário da biopsia tecidular. Pode ser usada para 

diagnóstico prévio; para compreender o desenvolvimento de metástases e estimar o risco 

de progressão metastática; para monitorizar a terapia em tempo real; e para identificar os 

alvos terapêuticos e mecanismos de resistência, demonstrando ser uma alternativa 

importante e viável para o diagnóstico e prognóstico clinico da doença.26   

 Adicionalmente, o diagnóstico de CPNPC inclui o diagnóstico diferencial entre o 

adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide, as histologias mais comuns. A distinção é 

feita com base na presença de diferenciação escamosa.2 No caso dos adenocarcinomas, 

originam-se em células epiteliais com especialização secretora, enquanto que os 
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carcinomas epidermoides surgem a partir de camadas epiteliais que formam superfícies 

protetoras.2           

 O tratamento de cancro do pulmão é um processo bastante personalizado. A 

estratégia terapêutica mais adequada é definida consoante o estadio em que a neoplasia 

se encontra, a sua localização e também consoante a idade e estado geral do doente. As 

opções terapêuticas disponíveis são a cirurgia, radioterapia, quimioterapia e 

imunoterapia, aplicadas separadamente ou em diferentes combinações.27   

 A resseção cirúrgica permite a extração eficaz do tecido maligno, no caso de 

tumores em estadios não metastáticos, sendo considerada a opção disponível mais 

eficaz para doentes com estadio I, II e em casos selecionados de estadio IIIA.28 A 

quimioterapia, radioterapia e a imunoterapia são as estratégias mais adequadas para 

situações inoperáveis, em estadios IIIB e IV.      

 A radioterapia é considerada uma terapêutica curativa para doentes que, apesar 

de apresentarem a doença num estadio I ou II não estão medicamente aptos para a 

realização de uma ressecção cirúrgica. Também os doentes com lesão limitada a um 

hemitórax, incluindo os nódulos supra claviculares, são elegíveis para a aplicação de 

radioterapia como efeito curativo. É ainda considerada como terapia paliativa para um 

melhoramento dos sintomas do paciente.29            

 A quimioterapia era inicialmente usada apenas em doentes com doença 

metastática avançada como cuidado paliativo. Atualmente constitui uma componente 

importante no tratamento de todos os estadios da doença e é aplicada como tratamento 

curativo em combinação com a cirurgia e radioterapia, com o principal objetivo de 

melhorar a sobrevivência dos doentes com CPNPC. A base da quimioterapia em CPNPC 

é a terapia baseada em platinos que é dada em combinação com fármacos como a 

gemcitabina e taxanos.30,31         

 Quando o cancro é diagnosticado num estadio metastático, em que não é viável a 

realização de cirurgia nem radioterapia, é necessário recorrer a outras estratégias de 

controlo, como a hormonoterapia e a imunoterapia 27.     

 Para além das estratégias terapêuticas convencionais, a terapia dirigida com o 

uso de fármacos anti-cancro como estratégia clínica tem vindo a aumentar ao longo dos 

últimos anos. Esta terapia baseia-se em todas as alterações moleculares associadas ao 

surgimento de cancro para desenvolver agentes anti-cancro. Uma parte destes agentes 

são anticorpos monoclonais direcionados para o processo angiogénico do tumor. Pelo 

menos dez agentes com atividade anti-angiogénica direta foram aprovados pela FDA 

para o tratamento de tumores sólidos, entre eles o Bevacizumab, o Sunitinib e o 

Nesvacumab, que atuam em fatores promotores da angiogénese.32 Estes agentes apesar 
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de apresentarem efeitos anti-tumorais mínimos quando administrados individualmente, 

têm a capacidade de destabilizar o crescimento tumoral quando combinados com 

terapias convencionais. A combinação de estratégias terapêuticas provoca ainda a 

potencialização indireta da quimioterapia e radioterapia, resultando numa maior 

percentagem de células tumorais eliminadas.32       

 Apesar de todos os avanços nas estratégias de tratamento e diagnóstico, a taxa 

de sobrevivência a 5 anos continua a ser de apenas 15%.2 Em casos de doentes 

sobreviventes à excisão de um tumor no pulmão o risco de reincidência por cada ano 

varia entre 1 a 6% dependendo do tipo histológico de cancro do pulmão.15  

2. Angiogénese 

Num organismo adulto saudável, a angiogénese consiste na formação de novos 

vasos sanguíneos a partir de outros em resposta a lesões tecidulares, dado os vasos 

sanguíneos serem essenciais para a entrega de oxigénio, nutrientes e remoção de 

produtos de excreção.33 Ocorre normalmente em situações de cicatrização, crescimento 

de tecidos, induzida por situações de exercício físico e em processos do sistema 

reprodutor feminino. Contudo, a vasculatura de um adulto é maioritariamente quiescente, 

com apenas 0,01% do endotélio em divisão celular, tornando a angiogénese fisiológica 

uma ocorrência rara no organismo adulto.34       

   

2.1. Angiogénese Tumoral 

Num ambiente tumoral, a angiogénese é desencadeada por condições de stress e 

é um processo essencial para o desenvolvimento e progressão de um tumor.6,35 Um 

tumor, realiza o seu crescimento em volta dos vasos sanguíneos, aumentando 

proporcionalmente a vascularização com o tamanho. Na ausência de novos vasos, o 

diâmetro máximo que o tumor consegue atingir é um 1 milímetro, representando tal a 

distância possível de ser percorrida pelo oxigénio e nutrientes até ao interior do tumor.6,33 

As células tumorais localizadas a mais de 180 μm de distância dos vasos sanguíneos 

sofrem necrose, sendo a vascularização um requisito para a expansão exponencial 

tumoral.  

Quando a taxa de crescimento tumoral aumenta e a vascularização diminui, o 

tumor entra em condições de hipóxia e carência de nutrientes. Estas condições 

estimulam a síntese e libertação de fatores pro-angiogénicos, como fatores de 

crescimento e citocinas, quebrando o equilíbrio que existia entre a quantidade de 
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Fig4. Inicio da Angiogénese, através da produção de fatores de crescimento por parte de células tumorais, guiando a 

formação de novos vasos sanguíneos. Adaptado de 99 
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moléculas pro-angiogénicas e anti-angiogénicas, e que mantinha a vasculatura num 

estado dormente. Esta quebra ativa o switch angiogénico, ou seja, a transição de um 

estado vascular quiescente para um estado hipervascularizado, promotor do crescimento 

e expansão tumoral. O switch angiogénico separa duas fases da vasculatura tumoral, a 

fase pré-vascular e a fase vascular. A fase pré-vascular é caracterizada pela existência 

de um equilibro entre a rápida multiplicação celular e a elevada taxa de apoptose, 

permanecendo a massa tumoral num estado uniforme, e ocorre antes do switch 

angiogénico. A fase vascular dá-se após o switch angiogénico e caracteriza-se pelo 

crescimento exponencial do tumor, acompanhado pela formação de novos capilares, que 

convergem em direção ao tumor perfurando-o e entregando oxigénio e nutrientes. 

Simultaneamente, as células endoteliais (CEs) dos capilares produzem diversos fatores 

de crescimento, com efeito estimulante nas células tumorais, e proteases que degradam 

a matriz e facilitam a invasão do tumor. Com a expansão da superfície endotelial fica 

facilitada a entrada do tumor na circulação sanguínea e a metastização. 33,36   

           

 Após o switch angiogénico e a formação de fatores pro-angiogénicos, dá-se a 

diferenciação de certas células endoteliais da vasculatura de tecido envolvente, em 

células tip, que vão migrar e liderar os vasos em crescimento.37 Isto provoca diversas 

mudanças morfológicas nos vasos, incluindo o aumento de diâmetro e degradação da 

membrana basal.38 As células tip vão liderar o crescimento dos vasos em direção ao local 

de abundância de fatores pro-angiogénicos, enquanto as células que se encontram ao 

longo do capilar adjacentemente ás células tip, as células stalk, alongam o capilar em 

formação e promovem a geração de um lúmen e a maturação da parede vascular22,37 

(Fig.4). Quando duas células tip de capilares diferentes se encontram, bifurcam-se e 



 
FCUP 

Estudo dos níveis circulantes e exossomais de mRNA de VEGF e Ang-2 em Cancro do Pulmão 
12 

 

 
 

formam um ramo de capilares perfurado. Dá-se a deposição da membrana basal e 

recrutam-se pericitos para revestir o vaso.34 Por fim, é necessário suprimir a proliferação 

e a migração endotelial para o vaso estar completamente desenvolvido.22 Na maioria dos 

casos de angiogénese tumoral, todo este processo é perturbado por um excesso de 

sinais pro-angiogénicos, ou por falta de inibidores angiogénicos, resultando na formação 

e migração excessiva de células tip, e consequentemente numa vasculatura tortuosa, 

híper permeável e com vasos de tamanho e densidade heterogénea. Estas falhas geram 

um fluxo sanguíneo muito elevado e hipóxia e pressão intersticial elevada, dificultando a 

entrega de fármacos anti cancro, afetando a eficácia da terapêutica. Pode-se concluir que 

todo o processo é um ciclo, uma vez que a produção de diversas citocinas angiogénicas 

e fatores de crescimento é regulada por condições de hipóxia, e a angiogénese tumoral 

promovida por esses fatores e citocinas estimula, por conseguinte, mais hipóxia.35 Baixas 

concentrações de oxigénio no tumor estão associadas a níveis elevados de metastização 

e baixa sobrevivência33 

2.2. Reguladores Moleculares 

As diversas moléculas que regulam o processo de angiogénese incluem fatores 

de crescimento, enzimas, proteínas da matriz extracelular e moléculas sinalizadoras. 

Podem ser pro-angiogénicas ou anti-angiogénicas. As primeiras moléculas angiogénicas 

a serem identificadas foram os fatores de crescimento pleiotrópicos (FGF-1 e FGF-2); 

transformantes (TGF-α e TGF-β); derivados de plaquetas (PDGF); de hepatócitos (HGF), 

entre outros; e a interleucina-8 (IL-8) e prostaglandinas (PGE1 e PGE2). Todas estas 

moléculas regulam positivamente a angiogénese. Já os reguladores negativos incluem a 

angiostatina, endostatina e interferões. Contudo, nenhum dos fatores de crescimento 

mencionados é específico das células endoteliais. 

2.2.1. Fator de Crescimento do Endotélio Vascular     

Um dos fatores de crescimento produzido pelas células endoteliais, atuando na 

sua diferenciação e no processo angiogénico, é o VEGF33. O VEGF é uma glicoproteína 

homodimérica, codificada pelo gene vegf, com um efeito mitógenico nas células 

endoteliais (CE), promovendo a neovascularização. A família de glicoproteínas é 

constituída por 6 isoformas, desde VEGF-A até VEGF-F, sendo a VEGF-A a mais 

estudada e por isso referida como principal. Todas as isoformas se ligam a heparina, 

acumulando-se na matriz extracelular e podendo ser libertadas por enzimas proteolíticas. 

A secreção de VEGF por parte das CE é desencadeada por níveis elevados de hipóxia, 

através do HIF-1α que induz a transcrição do vegf, numa fase inicial do processo 
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angiogénico.33 Também o stress, resultante de baixos níveis de oxigénio e privação de 

nutrientes consegue induzir a estabilização do mRNA VEGF, originando o aumento da 

secreção da proteína, e como consequência, um crescimento angiogénico.35  

 A atividade do VEGF é mediada por recetores trans-membranares com domínio 

tirosina-cinase (VEGFR), expressos exclusivamente nas CE de vasos sanguíneos já 

existentes e aos quais o VEGF se liga para ativação 33. Existem três tipos de VEGFR: 

VEGFR-1 e VEGFR-2 estão relacionados com a promoção de angiogénese, enquanto a 

estimulação do VEGFR-3 leva à linfangiogénese. Assim que o VEGF se liga ao recetor, o 

VEGFR entra em dimerização e a via VEGF/VEGFR fica ativa.  A ativação desta via 

estimula a produção de óxido nítrico, que consequentemente promove a vasodilatação e 

contribui para a formação do lúmen vascular. O VEGF impulsiona desta maneira o 

crescimento, migração e sobrevivência das células endoteliais. A principal isoforma 

VEGF-A, tem como recetor dominante o VEGFR-2, e a via VEGF-A/VEGFR-2 tem vindo 

a ser priorizada no desenvolvimento de terapias anti-angiogénicas 39. As  células 

endoteliais próximas são estimuladas por níveis elevados de VEGF a iniciar a formação 

de novos vasos sanguíneos no tumor 38.        

 O VEGF possui ainda outras funções independentes do processo vascular, como 

a inibição da apoptose e efeito autócrino em várias funções das células tumorais 39 

 Níveis aumentados de VEGF foram correlacionados com a progressão da doença 

e com um pior prognóstico em diversos tipos de cancro, incluindo cancro do colon rectal, 

da mama, CPNPC, entre outros 32,39. Desse modo, e desde o reconhecimento de VEGF 

como principal regulador da angiogénese, são cada vez mais as terapêuticas que usam 

VEGF como alvo. Estas estratégias anti cancro incluem anticorpos contra VEGFR e 

agentes que bloqueiam a ligação de VEGF aos seus recetores 40. Com o bloqueio da 

VEGF verifica-se a inibição do crescimento de novos vasos, por indução da apoptose de 

CEs, podendo ainda ocorrer uma regressão vascular e subsequente morte das células 

tumorais, prevenindo também uma nova angiogénese 39. 

2.2.2. Angiopoietina 2 

Outra família de glicoproteínas reguladoras positivas da angiogénese são as 

Angiopoietinas. As angiopoietinas (Ang) constituem uma família de glicoproteínas com 

70kDa, que atuam especificamente na vasculatura de modo a controlar o 

desenvolvimento e estabilidade de vaso sanguíneos. Existem 4 tipos de angiopoietinas. 

Enquanto a Ang-1 é constantemente expressa em diversos tecidos adultos, através dos 

pericitos, células do musculo liso, fibroblastos e células tumorais, a Ang-2 tem uma 

expressão predominante nos tecidos em remodelação vascular e é secretada por células 
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endoteliais. Ambas as angiopoietinas tem um papel importante na angiogénese. Depois 

de expressa pelas CE, a Ang-2 é armazenada em grânulos de corpos Weibel-Palade, de 

onde é rapidamente libertada após estimulação, para atuar como regulador autócrino das 

CE 20,37. Estes dois tipos de Angiopoietina funcionam como ligandos de um recetor 

tirosina cinase, o Tie2, expresso na superfície das CE, e apresentam uma sequência 

primária de aminoácidos com 55% de semelhança, tendo assim uma afinidade de ligação 

para a Tie2 semelhante 41,42. Todavia, durante o desenvolvimento vascular a Ang-1 e 

Ang-2 apresentam funções opostas. A Ang-1 funciona como agonista da Tie2. Ao ligar-

se, provoca a fosforilação e a ativação do recetor, e consequentemente a tradução de 

sinais, que promovem a interação entre as CE e a matriz extracelular envolvente, levando 

à estabilização e maturação dos vasos. A Ang-2 atua como antagonista da Ang-1, 

ligando-se competitivamente à Tie2 e quebrando a ação estabilizadora da Ang-1. Em 

condições estimulantes a Ang-2 aumenta a sua expressão e provoca a destabilização 

vascular, cessando o estado vascular quiescente ao induzir a dissociação de pericitos de 

vasos pré-existentes, aumentando a permeabilidade vascular. Vasos mais permeáveis 

são mais facilmente penetrados por citocinas, proteases e células mieloides angiogénicas 

20,43. Quando os vasos sanguíneos ficam maturados, os níveis de Ang-2 diminuem e as 

interações Ang-1/Tie2 são restabelecidas. Com isso há o recrutamento de células 

periendoteliais, originando uma vasculatura mais rígida e estável 44.    

 As alterações a nível da vasculatura tumoral provocadas pela ligação da Ang-2 à 

Tie2 são também dependentes de outro fator pro-angiogénico, o VEGF. A Ang-2 ao ligar-

se a Tie2 induz a destabilização dos vasos sanguíneos, e caso a VEGF esteja presente, 

os vasos instáveis sofrem mudanças angiogénicas. Caso a VEGF não se encontre 

presente, os vasos entram em regressão 43. Pode-se assim concluir que na ausência de 

um estimulo pro-angiogénico, a Angiopoietina 2 provoca a regressão vascular. Para além 

de regular a formação de novos vasos no tumor, a Ang-2 atua ainda numa fase inicial do 

crescimento tumoral ao promover o recrutamento de monócitos que expressam a Tie2, e 

na fase de invasão ao interagir com a integrina α5β1 e gerar um aumento na mobilidade 

das células tumorais 44,45A produção e libertação de angiopoietinas é regulada a nível 

transcricional e através de estímulos, como as condições de hipóxia. Por isso mesmo, 

durante o processo angiogénico quer os níveis de Ang-1 quer de Ang-2 se encontram 

aumentados, com a Ang-2 a ser expressa em abundância no local de invasão vascular, e 

a expressão aumentada de Ang-1 a coincidir com o momento de crescimento vascular. A 

afinidade de ligação que as glicoproteínas apresentam para o recetor Tie2 é semelhante, 

contudo, em condições de hipóxia e estimulação angiogénica a concentração de Ang-2 é 

maior do que a de Ang-1, e por isso a Ang-2 tem preferência na ligação a Tie2 20,43. 
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 Estudos realizados mostraram não haver correlação entre a expressão de Ang-1 e 

o prognóstico clínico de diversos tumores sólidos, incluindo CPNPC. Contudo, esses 

mesmos estudos verificaram que uma sobre expressão de Ang-2 nos tecidos tumorais 

está correlacionada com um pior prognóstico em cancro do pulmão de não pequenas 

células. Todos os dados obtidos nos diversos estudos realizados sugerem que níveis de 

Ang-2 mais elevados que os níveis de Ang-1 poderão promover a tumorigénese, e que 

estas proteínas apresentam potencial como alvo terapêutico 41.    

 Atualmente existem algumas estratégias terapêuticas com alvo nas angiopoietinas 

em fase de ensaios clínicos. Essas terapêuticas provocam a inibição da Ang-2 ou da 

interação entre a Tie2 e Ang-1/Ang-2. Ao inibir a Angiopoietina 2 a vasculatura tumoral 

diminui e a normalização vascular aumenta. Já a inibição da Angiopoietina 1 por si só não 

provoca grandes alterações na vasculatura tumoral. Porém, a inibição combinada da 

Ang-1 e Ang-2 provoca a redução da vasculatura do tumor sem gerar normalização da 

vasculatura 37. 

3. Biomarcadores moleculares 

Com as estratégias terapêuticas atuais para o CPNPC a apresentarem cada vez 

mais falhas, devido ao desenvolvimento de novos mecanismos de resistência, e com o 

diagnóstico a ser feito maioritariamente na fase metastática, a seleção de terapêuticas é 

limitada. É assim cada vez mais importante o desenvolvimento de terapias direcionadas, 

sendo para tal essencial a caracterização molecular do tumor. A descoberta de novos 

biomarcadores moleculares possibilita a aplicação de um tratamento personalizado, 

consoante as características moleculares do doente, assim como a antecipação do 

diagnóstico e o desenvolvimento de novos métodos preditivos de prognóstico da doença. 

Biomarcadores são genes, transcritos ou proteínas que permitem a identificação de 

fenómenos relacionados com o funcionamento do organismo, e cuja expressão pode ser 

medida experimentalmente. São úteis antes, durante e após o diagnóstico, em etapas 

como a triagem e a avaliação do risco da doença, previsão da resposta a diversas 

estratégias terapêuticas, monitorização da terapia e deteção de recidiva.46,47    

3.1. Ácidos nucleicos 

Os ácidos nucleicos livres em circulação no sangue de pessoas com cancro 

(DNA, mRNA e miRNAs) têm vindo cada vez mais a serem considerados como 

biomarcadores pelo facto de serem libertadas por células cancerígenas necróticas e 

apoptóticas, e por isso transportarem alterações genéticas e epigenéticas relacionadas 
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com o tumor e com relevância para o desenvolvimento e progressão do cancro 47. 

Concentrações elevadas de DNA livre no sangue estão associados ao desenvolvimento 

de cancro, especialmente metastático. Os biomarcadores com base no DNA incluem 

polimorfismos num único nucleótido (SNPSs), anomalias cromossómicas, instabilidade 

cromossómica e metilação diferencial na região promotora. Também mutações em 

oncogenes e genes supressores tumorais podem servir de biomarcadores de DNA 48. O 

DNA viral, como o vírus do papiloma humano (HPV) e o vírus da hepatite B (HBV), pode 

ser detetado em alguns tumores e apresenta potencial como biomarcador molecular 47. 

Já os biomarcadores derivados de RNA incluem transcritos com expressão alterada e 

RNAs reguladores, como os miRNAs 48. O mRNA de certos fatores de crescimento cuja 

expressão se encontra alterada em CPNPC pode igualmente ser considerado um 

importante biomarcador preditivo no diagnóstico e prognóstico da doença 20. Os 

transcritos genéticos com expressão alterada em circulação sanguínea podem ser 

isolados a partir do soro ou do plasma, podendo encontra-se igualmente no interior de 

exossomas.  

3.2. Exossomas 

Os exossomas são microvesículas membranosas, com um tamanho que varia 

entre 40 a 100 milímetros, secretadas por diversos tipos de células. Pan e Johnstone 

foram os primeiros a descrever os exossomas quando os localizaram em reticulócitos de 

ovelha e verificaram que eram responsáveis pela reciclagem de recetores de transferrina 

(TfR) durante o processo de maturação, e que apesar de possuírem uma origem 

endocítica eram secretados extracelularmente 49.       

 A constituição dos exossomas consiste numa bicamada lipídica a rodear um 

pequeno citosol, sem a existência de qualquer organelo 48. Têm como principal função o 

transporte de vários constituintes moleculares da célula de origem, incluindo proteínas e 

ácidos nucleicos, como mRNA e miRNA, para a célula ou local alvo 50. Apesar da 

composição proteica exossomal variar consoante a célula e tecido de origem existem 

algumas moléculas proteicas que a maioria dos exossomas têm em comum 51. Algumas 

das proteínas que os exossomas transportam são proteínas membranares e de fusão, 

como as Rab GTPases, anexinas e proteínas para a biogénese de corpos 

multivesiculares (MVBs), e proteínas envolvidas em vias de sinalização celular 52. 

Também os lípidos fazem parte da constituição destas vesiculas, sendo essenciais para a 

sua estrutura e comunicação celular, podendo suprimir vias de sobrevivência tumorais, 

como a via Notch, gerando a morte das células cancerígenas 53. Derivam da fusão de 

MVBs, conhecidos por endossomas tardios, com a membrana plasmática. Os 
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Fig5. Processo de formação de um exossoma derivado do tumor. Adaptado  de 100,101 

endossomas tardios libertam vesículas para o meio extracelular na forma de exossomas 

54,55. O processo de libertação inicia-se com a ativação do recetor celular, único para cada 

célula 48. De seguida ocorre uma precipitação da membrana limitante dos endossomas 

tardios para o citosol, e as vesiculas transportadoras são posteriormente libertadas para o 

exterior da célula56 (Fig.5). Toda a carga biológica no interior dos exossomas encontra-se 

protegida contra degradação e desnaturação no meio extracelular pelo facto dos 

exossomas serem estruturas bastante estáveis a condições ambientais diferentes 57.  

Estas vesículas membranosas podem ser encontradas no plasma sanguíneo 58, 

no soro 59 e também na urina 60. Todo o processo de secreção exossomas é regulado por 

diversas proteínas sinalizadoras, entre elas as da família Rab, nomeadamente a Rab27 

que se encontra igualmente envolvida na promoção tumoral e progressão do cancro 

61,62.Em contexto tumoral, os exossomas são libertados ativamente pelas células 

neoplásicas, transportando e exibindo proteínas e RNAs derivados das células do tumor, 

diretamente para a circulação sanguínea periférica ou para outros fluidos biológicos. Tais 

proteínas ao serem exportadas vão atuar numa via de sinalização celular distante ou 

promover um microambiente tumoral, podendo levar à progressão da doença. A P53 é 
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uma proteína citoplasmática sintetizada pelo gene p53 supressor tumoral que se encontra 

mutado em mais de 50% dos tumores. Esta proteína é uma das várias que se podem 

encontrar no interior de exossomas, havendo evidência que promove igualmente a 

produção exossomal. O facto de p53 promover a secreção exossomal gera 

consequentemente a secreção de numerosas células alvo p53 no meio extracelular, 

causando implicações na comunicação celular adjacente 63, influenciando igualmente a 

progressão tumoral.           

 A sinalização mediada por exossomas está também relacionada com o processo 

de metastização, uma vez que muitas das proteínas e miRNAs transportadas pelos 

exossomas são promotoras de vias metastáticas 64. Também a influência dos exossomas 

no desenvolvimento de resistência às diversas estratégias terapêuticas contra o cancro 

têm vindo a ser cada vez mais estudada. Um dos fatores de estudo é o facto do material 

biológico exportado pelos exossomas poder induzir um microambiente favorável ao 

desenvolvimento de resistência. O potencial uso de exossomas como transportadores de 

conteúdo terapêutico através das membranas biológicas, sem desencadear resposta 

imune, está igualmente a ser estudado 48.      

 Devido ao seu papel essencial como vesículas de comunicação intercelular e de 

transporte de material biológico proveniente do tumor, assim como todos os outros tipos 

de influência no desenvolvimento do cancro, os exossomas são vistos como promissores 

biomarcadores preditivos e de diagnóstico, sendo por isso considerados um bom alvo de 

estudo. 
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4. Objetivo do estudo 

 

4.1. Objetivo geral 

Com este projeto pretende-se avaliar a influência de biomarcadores moleculares 

associados à angiogénese, como VEGF e Ang-2, na sobrevivência global de doentes 

com CPNPC através da sua quantificação em sangue periférico e exossomas. 

4.2. Objetivos específicos 

Especificamente, este estudo pretende verificar se os doentes com CPNPC com 

uma elevada expressão de VEGF e Ang-2 apresentam alterações na sobrevivência 

global quando comparados com doentes com níveis de expressão menores. Também se 

pretender avaliar se os níveis de expressão de VEGF e Ang-2 em sangue periférico se 

assemelham aos níveis exossomais. 
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5. Metodologia Experimental 

 
5.1. Seleção de amostras clínicas 

 

Para este estudo foram usadas amostras de sangue total de 60 doentes 

diagnosticados com diversos subtipos histológicos de CPNPC no Centro Hospitalar do 

Porto (CHP). Todas as amostras foram obtidas com o conhecimento do doente, via a 

assinatura de um consentimento informado escrito à data do diagnóstico, de acordo com 

a declaração de Helsinquia. Os doentes foram recrutados no período entre Abril de 2016 

e Abril de 2018. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar 

do Porto.  

5.2. Quantificação dos níveis de expressão de mRNA de VEGF e Ang-2 

em sangue periférico e exossomas 

 

5.2.1. Isolamento de Leucócitos 

 

Os níveis de expressão dos transcritos de VEGF e Ang-2 em sangue periférico 

foram obtidos a partir do isolamento de leucócitos de sangue total. Após a centrifugação 

dos tubos de hemograma e separação do sangue total em três fases foram pipetados 

plasma e sangue para tubos eppendorf diferentes, armazenados de seguida para uso 

futuro. A porção de sangue restante nos tubos de hemograma foi lavada com RBC 

(BioLegend®) e transferida para um tubo de Falcon. Realizou-se uma primeira 

centrifugação durante 10 minutos a 2500 rpm, rejeitou-se o RBC, deixando o pellet de 

leucócitos já depositado no fundo do tubo, e após uma nova adição de RBC realizou-se 

uma nova centrifugação, durante 10 minutos a 2500 rpm. Após se retirar o RBC, 

adicionou-se PBS e fez-se uma centrifugação final com as mesmas condições. O pellet 

de leucócitos obtido foi depois usado para a extração de RNA, que foi conservado em 

Tripure, para posterior extração de mRNA, a -80ºC. 

  

5.2.2. Isolamento de Exossomas         

A partir do plasma sanguíneo isolado previamente, foram extraídos os 

exossomas. Para tal usou-se o reagente Total Exosome Precipitation Reagent (Invitrogen 

by Thermo Fisher Scientific®), de acordo com as instruções do fabricante. Por cada 

amostra de 500µL de plasma usaram-se 150µL de reagente e 25µL de Proteinase K for 
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Total Exosome Isolation (Invitrogen by Thermo Fisher Scientific®). Após a obtenção do 

pellet de exossomas, este foi suspendido em 75µL de PBS e armazenado a -20ºC. 

5.2.3. Extração de RNA total 

 

A extração de RNA total de ambos os meios foi feita através do uso do reagente 

Tripure (Sigma-Aldrich®), de acordo com as instruções do fabricante.   

 O RNA extraído foi purificado usando o kit comercial GeneJET™RNA Purification 

(ThermoFisher®), de acordo com as instruções do fabricante. A concentração e a taxa de 

pureza do RNA foram determinadas através do espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 

(NanoDrop Technologies, USA). 

 

5.2.4. Síntese de cDNA 

 

As amostras de RNA total foram convertidas em cDNA, recorrendo-se ao Kit 

comercial High-Capacity RNA-to-cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems®), de 

acordo com as instruções do fabricante.        

 A mistura de reação para um volume total de 20µL foi preparada e colocada em 

tubos de PCR. Incluiu 2µLde 10x RT Buffer, 0,8µL de 25x mix de dNTPs (100mM), 2µL 

de 10x RT primers randomizados, 1µL de enzima Transcriptase Reversa, 4,2µL de água 

livre de nucleases e 10µL de RNA total. 

 

5.2.5. PCR quantitativo em tempo real 

 

A quantificação relativa de mRNA foi efetuada por PCR quantitativo em tempo 

real, usando sondas de hdrólise Taqman Expression Assays (VEGF Hs00900055_m1 e 

Ang2 Hs 01048042_m1).  

O controlo usado foi a β2-microglobulina (β2M) (B2M Oligo mix, Applied 

Biosystems®). Adicionalmente realizou-se um controlo negativo por reação, de forma a 

garantir a qualidade dos resultados obtidos, precavendo falsos-positivos, todas as 

amostras foram realizadas em triplicado. 

Todo o processo foi realizado num instrumento de PCR em tempo real 7500 Fast 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems®). 
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5.3. Análise Estatística 

A análise estatística foi efetuada através de um programa específico (IBM SPSS 

para o Windows; versão 23; SPSS Inc; Chicago, IL). Os valores cut off para as 

concentrações em sangue periférico e exossomas das variáveis testadas foram 

calculados usando o software Cut off finder65.      

 Para quantificar as alterações relativas de expressão dos transcritos de VEGF e 

Ang-2 amplificados de sangue periférico e exossomas foi usado o método de Livak 

(2⁻ΔΔCT)66 e o teste t’ de Student.         

 A sobrevivência global foi calculada em meses, pelo intervalo de tempo entre a 

data de diagnóstico até à data da morte ou da última consulta, e a sua média estimada 

pelo método Kaplan-Meier. Para comparar as médias da sobrevivência global entre os 

grupos de estudo usou-se o teste Log Rank. Os valores de P inferiores a 0,05 (p≤0,05) 

foram considerados estatisticamente significativos.  
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Quadro 2. Características clínico patológicas dos doentes com Cancro do Pulmão. 

6. Resultados 

 
6.1. Descrição das características clínico patológicas dos doentes 

 

 Neste estudo foram usadas sessenta (60) amostras de doentes, recolhidas à data 

de diagnóstico no Centro Hospitalar do Porto. O resumo das características clínico 

patológicas dos doentes encontra-se no Quadro 2.       

 

 Casos (n=60) 
N (%) 

Género  
Masculino 47 (78,3) 
Feminino 13 (21,7) 

Idade  
Média (±SD) 66 (±9,9) 

Histologia  
Epidermóide 17 (28,3) 

Adenocarcinoma 37 (61,7) 
Outros 2 (3,4) 

Não determinada 4 (6,7) 

Estadio  
I 2 (3,4) 
II 0 (0) 
III 13 (21,7) 
IV 30 (50) 

Não determinado 15 (25) 

Tabaco  
Fumador 24 (40) 

Ex-fumador 14 (23,3) 
Não fumador 7 (11,7) 

Não determinado 15 (25) 

 

A maioria dos casos são do sexo masculino e apresentam uma média de idades 

de 66 anos (39-84 anos). O tipo histológico com maior prevalência foi o adenocarcinoma 

(61,7%). Aproximadamente setenta e um por cento dos doentes foi diagnosticado com 

doença avançada (estadio III e IV), com predominância de estadio metastático. 

Relativamente aos hábitos tabágicos verificou-se que a maioria dos doentes (63,3%) 

eram fumadores ou ex-fumadores. 
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Quadro 3. Distribuição dos doentes nos grupos de baixa expressão e elevada expressão dos biomarcadores em 

sangue periférico. 

Quadro 4. Distribuição dos doentes nos grupos de baixa expressão e elevada expressão dos biomarcadores em 

exossomas. 

6.2.  Influência dos níveis de expressão de mRNA de VEGF e Ang-2 na 

sobrevivência global dos doentes com CPNPC 

Com o objetivo de avaliar a influência entre os níveis de expressão de mRNA de 

VEGF e Ang-2 na sobrevivência global dos doentes com CPNPC, recorreu-se à 

quantificação dos valores circulantes e exossomais de mRNA de VEGF e Ang-2 por real-

time PCR e à sua análise através de um estudo de coorte de base hospitalar.  

 A partir dos valores de cut off definidos foi possível formar dois grupos de doentes. 

Um grupo com elevada expressão de VEGF e Ang-2 e outro com baixa expressão dos 

mesmos marcadores, para ambos os meios de circulação (Quadro 3 e 4). 

 

Sangue Periférico 
Baixa Expressão 

N (%) 

Elevada Expressão 

N (%) 

VEGF 49 (83%) 10 (17%) 

Ang-2 10 (50%) 10 (50%) 

 

 

Com a definição destes grupos, e após análise estatística, foi possível verificar a 

existência ou não de uma associação entre um aumento da sobrevivência global e a 

expressão de VEGF e Ang-2, quer em sangue periférico quer em exossomas. 

 

 

 

 

 

Exossomas 
Baixa Expressão 

N (%) 

Elevada Expressão 

N (%) 

VEGF 10 (21%) 37 (79%) 

Ang-2 - - 
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Relativamente aos níveis de expressão de mRNA de VEGF, e de acordo com os 

resultados, verifica-se que os níveis de expressão circulantes de mRNA de VEGF se 

encontram associados à sobrevivência global dos doentes. Desta forma, os indivíduos 

com baixos níveis de expressão de mRNA de VEGF apresentam em média 24 meses de 

sobrevivência global, enquanto que os indivídos que apresentam altos níveis de 

expressão de VEGF sobrevivem em média 11 meses ((teste log rank p<0,001) (Fig.6). 

 

 

 
 

 

 

 

Fig6. Curvas de sobrevivência global dos doentes com CPNPC de acordo com a baixa ou elevada expressão de VEGF em 

sangue periférico. 
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A nível exossomal, observou-se que os níveis de expressão mRNA de VEGF não 

estão associados com a sobrevivência global de indivíduos com CPNPC (teste log rank 

p=0,100) (Fig.7).  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fig7. Curvas de sobrevivência global dos doentes com CPNPC de acordo com a baixa ou elevada expressão de 

VEGF exossomal. 
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Quanto à avaliação dos níveis de expressão de mRNA de Ang-2 a nível circulante, 

não se observaram diferenças estatísticamente significativas entre estes níveis e a 

sobrevivência de doentes com CPNPC uma vez que os valores dos dois grupos não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas (teste Log rank p=0,297) (Fig.8).  

 

 

Os níveis de expressão de mRNA de Ang-2 em exossomas obtidos não foram 

suficientes para a estimativa de um cut off, devido a não ter ocorrido amplificação num 

número de casos suficientes. Deste modo, foi impossível a determinação de grupos de 

doentes com elevada ou baixa expressão, assim como o cálculo da sobrevivência global 

para cada doente. 
 

 

Fig8. Curvas de sobrevivência global dos doentes com CPNPC de acordo com a baixa ou elevada expressão de Ang-

2 em sangue periférico. 
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6.3.  Correlação entre níveis de expressão no Sangue Periférico versus 

Exossomas 

 

Com o objetivo de avaliar qual a relação entre os os níveis de expressão dos dois 

biomarcadores em sangue periférico e nos exossomas foram analisados os níveis de 

expressão de mRNA de VEGF e Ang-2 em ambos os meios. De acordo com os 

resultados, e devido ao facto de não terem sido obtidos resultados suficientes para a 

análise da expressão de mRNA de ANG-2 em exossomas, verifica-se que apenas os 

níveis de expressão de VEGF apresentam diferenças estatisticamente significativas entre 

sangue periférico e exossomas (p<0,001) (Fig.9). Observa-se que o nível de expressão 

de mRNA de VEGF é muito mais elevado no sangue periférico do que em exossomas.  

 

 

 

 

 

 

Fig.9. Magnitude da diferença de expressão (2⁻ΔΔCT) do gene VEGF em sangue periférico e em exossomas. 
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7. Discussão 

O Cancro do Pulmão é atualmente uma das principais causas de morte por cancro 

a nível mundial, provocando a morte a mais de 1 milhão de doentes por ano.2 Quase 

todos os casos de cancro do pulmão estão associados a uma elevada exposição a 

agentes carcinogénicos ambientais, como o fumo do tabaco e a radiação, e são 

caracterizados por uma elevada instabilidade genómica, incluindo alterações 

cromossómicas estruturais, revelando a importância que os elementos genómicos 

apresentam na sua origem.10        

 O CPNPC é o tipo de cancro do pulmão mais frequentemente diagnosticado. Pela 

sua falta de sintomas, o estadio no momento do diagnóstico é na maioria das vezes 

localmente avançado, dificultando a realização de cirurgia e possibilitando apenas a 

aplicação de terapias de controlo.67 Estes fatos resultam numa percentagem de 

sobrevivência global aos 5 anos inferior a 15%.68,69 Com a heterogeneidade tumoral do 

CPNPC a aumentar cada vez mais, o número de alvos terapêuticos também aumenta 

acompanhado do desenvolvimento de resistência às terapias convencionais. Para 

contornar este problema, é necessário desenvolver novos métodos preditivos que 

permitam a antecipação do diagnóstico e consequentemente o aumento da taxa de 

sobrevivência global.          

 O desenvolvimento de uma terapia dirigida personalizada consoante as 

características moleculares do paciente é possibilitado pela descoberta de novos 

biomarcadores moleculares com possível potencial de diagnóstico e prognóstico.  

 As proteínas VEGF e Ang-2 apresentam funções essenciais no desenvolvimento 

tumoral e progressão do cancro. A existência de evidências acerca do seu potencial de 

diagnóstico e prognóstico, leva à possibilidade de serem consideradas biomarcadores 

preditivos em cancro do pulmão.       

 Neste estudo, e para entender melhor o potencial destas proteínas, foi avaliada a 

existência de uma associação entre os níveis de expressão de mRNA VEGF e Ang-2 na 

circulação periférica e os respetivos níveis de expressão de mRNA nos exossomas, em 

indivíduos diagnosticados com CPNPC, e analisada a possível influência destes níveis de 

expressão sobre a sobrevivência global dos doentes.   
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7.1. Influência dos níveis de expressão de mRNA dos biomarcadores 

moleculares na sobrevivência global 

Um dos principais métodos de tratamento do CPNPC é a quimioterapia baseada 

em cisplatina. Quando comparada com a aplicação única de um tratamento de apoio, 

este tipo de quimioterapia provoca um melhoramento significativo da sobrevivência 

global. Contudo, num panorama geral, as diferenças verificadas entre os dois tipos de 

tratamento são relativamente pequenas, verificando-se um aumento médio de apenas 6 

meses da sobrevivência global e um aumento de 10% da taxa de sobrevivência a um ano 

em doentes com doença metastática.70 Tornou-se assim claro a necessidade de 

desenvolver novos métodos de tratamento e de deteção para este tipo de cancro. 

 A definição de novos biomarcadores moleculares é essencial para o 

desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico e de tratamento do CP, sendo que 

grande parte dos biomarcadores moleculares para cancro definidos até ao momento 

estão diretamente relacionados com a angiogénese e podem ser denominados de fatores 

angiogénicos.35          

 A angiogénese tumoral é um processo fulcral para o crescimento sustentado do 

tumor, estando envolvida desde a primeira fase de desenvolvimento do tumor até à fase 

final de metastização distante.71 Diversos estudos têm demonstrado uma correlação 

entre a ocorrência/presença de angiogénese e um mau prognóstico de CP, sugerindo 

que a angiogénese pode ser considerada um fator de prognóstico negativo para a 

sobrevivência global de casos de cancro do pulmão.72,73,74     

 Os fatores angiogénicos são libertados pelas células tumorais e apresentam 

efeitos na formação, crescimento e permeabilidade vascular, na modulação da resposta 

hospedeira, e na invasão tumoral, metastização e prognóstico.71    

 Com toda a relevância dos fatores angiogénicos no desenvolvimento e progressão 

tumoral, especialmente o VEGF e a Ang-2, um dos objetivos deste trabalho consistia na 

avaliação da influência que a expressão de mRNA de VEGF e Ang-2 em circulação e nos 

exossomas apresentava na sobrevivência global de doentes com CPNPC.  
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7.1.1. Influência dos níveis de expressão de mRNA circulante e 

exossomal de VEGF na sobrevivência global de doentes com 

CPNPC 

O VEGF é um fator de crescimento glicoproteico com atuação nas células 

endoteliais vasculares.75 Apresenta a capacidade de estimular o crescimento de células 

endoteliais vasculares derivadas de artérias, veias e vasos linfáticos.76    

 Em diversos modelos in vivo e in vitro foi demonstrado que a VEGF induz uma 

resposta angiogénica pronunciada, e que é eficaz em todas as fases do processo 

angiogénico.77 A nível tumoral, foi observada uma dependência marcada da VEGF por 

parte das células endoteliais de vasos recentemente formados, demonstrando a sua 

importância no processo vascular.76        

 A expressão genética de VEGF é regulada por diversos fatores, como as 

condições de oxigénio, oncogenes ativados e ainda diversos fatores de crescimento.76 

Em circunstâncias patofisiológicas, a exposição a baixas concentrações de oxigénio é um 

dos principais indutores da expressão de mRNA de VEGF.78 Assim, e durante a 

progressão tumoral, os níveis expressivos de VEGF encontram-se alterados. Estudos de 

hibridização in situ em diversos tumores humanos demonstraram um aumento da 

regulação de mRNA de VEGF.75,79 Igualmente em diversos tipos histológicos de CPNPC, 

estudos realizados demonstraram que 30% a 40% dos casos expressavam VEGF em 

níveis elevados e/ou apresentavam elevada atividade angiogénica.80,81 Estas evidências 

demonstram o possível potencial dos níveis expressivos de VEGF como marcador de 

diagnóstico.           

 O facto da regulação deste fator angiogénico se encontrar aumentada em vários 

tipos tumorais gera a possibilidade do controlo da secreção deste fator ser essencial para 

a inibição da angiogénese tumoral, reversão da imunossupressão tumoral e supressão da 

ação estimulante dos fatores de crescimento na progressão do cancro. Estudos que 

envolviam a inibição da expressão de VEGF demonstraram a ocorrência da supressão da 

angiogénese tumoral, e consequentemente do crescimento do tumor. Esta inibição 

previne ainda a metastização, através da redução do contacto entre as células tumorais e 

os capilares.71          

 Devido a tais evidências, o desenvolvimento de anticorpos anti angiogénicos, 

especificamente direcionados para a VEGF, tem sido uma das prioridades na área. 

Estudos in vitro e in vivo em linhas celulares tumorais verificaram que a aplicação de um 

tratamento anti VEGF apresentava um potente efeito inibitório no crescimento das 

mesmas.82,76           
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Com o aumento do conhecimento acerca da função e atuação do VEFG, cada vez 

mais estudos na implicação dos seus níveis de expressão na previsão de diagnóstico, 

prognóstico e sobrevivência de diversos tipos de cancro têm vindo a ser desenvolvidos. 

Num estudo in vitro em CPNPC os níveis de concentração de VEGF em soro foram 

medidos, verificando-se níveis mais elevado em doentes com estadios mais avançados, 

posicionando o VEGF como fator de prognóstico.83       

 Neste trabalho, a nível da circulação periférica e dos exossomas, foram definidos 

dois grupos de doentes, consoante os seus níveis de expressão de mRNA de VEGF. 

Relativamente à estimativa da sobrevivência global para os níveis circulantes, o grupo de 

doentes com níveis baixos de expressão de mRNA de VEGF apresentou uma 

sobrevivência global média de aproximadamente 24 meses, um valor duplicado 

relativamente ao valor do grupo de doentes com elevados níveis de expressão do mesmo 

mRNA no sangue, que apresentou uma sobrevivência global média de 11 meses.  

 A nível exossomal, o grupo de doentes com elevada expressão de VEGF é maior 

(78%) que o grupo de doentes com baixa expressão (22%). Contudo, a diferença da 

sobrevivência global não foi estatisticamente significativa entre os dois grupos.   

 Os resultados obtidos indicam que os doentes com níveis elevados de expressão 

de mRNA VEGF no sangue apresentam menos tempo de vida, em meses, que doentes 

com níveis baixos de expressão de mRNA. A diferença entre a sobrevivência dos dois 

grupos de expressão sanguínea é de cerca de 13 meses, equivalente a mais de 1 ano de 

vida. Tais resultados estão em concordância com outros estudos realizados71, não só em 

CPNPC mas também em outros tipos de cancro, e vão de encontro aquilo que é 

conhecido acerca da função da VEGF na progressão da vasculatura tumoral e do tumor, 

ou seja, que uma maior expressão da VEGF influencia positivamente a angiogénese, 

promovendo um crescimento mais rápido do tumor e consequentemente uma mais rápida 

progressão do cancro, podendo eventualmente levar à morte.   

 Com estes resultados é possível deduzir a possível função dos níveis circulantes 

de mRNA de VEGF como biomarcadores de prognóstico, uma vez que níveis circulantes 

elevados de mRNA de VEGF estão associados à sobrevivência global de doentes com 

CPNPC.      
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7.1.2. Influência dos níveis de expressão de mRNA circulante e 

exossomal de Ang-2 na sobrevivência global de doentes com 

CPNPC 

A Angiopoietina-2 é um fator de crescimento produzido pelas células endoteliais 

vasculares, e indutor da angiogénese através da ligação ao seu recetor Tie-2 na 

superfície das células endoteliais.20        

 A sua expressão é regulada por diversos fatores, sendo que a sua atuação na 

angiogénese tumoral é dependente da presença da VEGF. 84     

 Em diversos tipos de cancro, incluindo o CP, a sua expressão encontra-se 

aumentada85, tendo estudos com linhas celulares tumorais humanas em ratinhos 

demonstrado uma elevada influência da sobre expressão de Ang-2 sobre o 

desencadeamento da angiogénese e crescimento tumoral. Em diversos tipos de cancro, 

uma expressão aumentada do mRNA de Ang-2 está também correlacionado com uma 

elevada malignidade, apesar de ainda existir alguma controvérsia sobre o seu papel na 

angiogénese tumoral.84          

 O papel deste fator angiogénico como potencial fator de prognóstico em diversos 

tipos de cancro foi igualmente avaliado, com alguns estudos clínicos a documentarem 

uma correlação entre a expressão de Ang-2 e o prognóstico da doença. Em estudos com 

doentes com neuroblastomas humanos, observaram-se níveis de expressão de Ang-2 

mais elevados em tumores num estadio avançado do que em tumores num estadio 

inicial.86 Para o CPNPC em específico, um estudo verificou que uma expressão positiva 

de Ang-2 se correlacionava significativamente com um mau prognóstico, assim como 

com uma elevada agressividade angiogénica em doentes após cirurgia.41 

 Em termos de avaliação da expressão de Ang-2 neste trabalho, e a nível 

circulante, os grupos de elevada e baixa expressão apresentam o mesmo número de 

doentes, representando cada grupo 50% do total. Em termos de estimativa da 

sobrevivência global, a diferença entre os dois grupos não foi significativa.  

 Os resultados obtidos no geral para a avaliação dos níveis de expressão de Ang-2 

não foram conclusivos acerca da sua influência ou não na sobrevivência global. Tais 

resultados poderão ser justificados pelo fato deste fator angiogénico ser expresso 

especificamente pelas células endoteliais87 e as amostras obtidas poderem apresentar 

baixas quantidades deste tipo celular, impossibilitando uma correta quantificação da 

expressão de Ang-2.          
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7.2. Correlação entre níveis de expressão de mRNA dos biomarcadores 

moleculares na circulação sanguínea e nos exossomas 

Os exossomas, e a sua capacidade de transferir informação na forma de 

proteínas, DNA e mRNA, faz deles mediadores importantes na comunicação intercelular, 

mas também essenciais para a progressão tumoral e desenvolvimento de resistência.88

 A sua libertação pode ser realizada por diversos tipos celulares, incluindo células 

tumorais, e são facilmente obtidos e purificados a partir de diversos fluidos corporais, 

como o sangue, urina, ascite, entre outros.89      

 Determinou-se a existência de 4000 biliões de exossomas na circulação 

sanguínea de indivíduos com cancro, representando o dobro de exossomas que se 

encontram em circulação no sangue de indivíduos sem doença. Este valor pode ser 

indicador do possível papel dos exossomas tumorais como biomarcadores de 

diagnóstico.90            

 Os exossomas derivados do tumor apresentam funções essenciais para a 

progressão do cancro. Para além de serem importantes na transição epitélio-

mesenquima, que é responsável pelo fenótipo agressivo das células cancerígenas que 

contribui para o inicio da metastização91, são responsáveis pelo transporte de ácidos 

nucleicos e proteínas oncogénicas entre as células tumorais, o que é indicador do 

potencial valor de prognóstico, de previsão da resposta terapêutica e de terapia 

personalizada.92 Adicionalmente, estes exossomas transportam antigénios que poderão 

interferir nas imunoterapias anti-tumorais, diminuindo a eficácia das mesmas.93   

 O conteúdo exossomal apresenta igualmente um potencial papel como 

biomarcador de prognóstico. O número deste tipo de estudos em CP tem vindo a 

aumentar, com os miRNAs e as proteínas exossomais a serem os marcadores mais 

vezes associados positivamente com o estadio e o grau da progressão tumoral. 94 

 Em CPNPC especificamente, diversos estudos têm demonstrados a atuação dos 

exossomas tumorais neste tipo de cancro. Estudos de análise da influência de miRNAs 

exossomais no cancro do pulmão mostram alterações na regulação de recetores nas 

células da matriz e consequentemente a promoção da angiogénese tumoral com o intuito 

de sustentar o crescimento das células tumorais.95 Também foi verificado que exossomas 

derivados de células de cancro do pulmão continham o recetor do fator de crescimento 

epidermal, que por sua vez inibe a função anti tumoral de certas células T, promovendo 

assim a progressão do cancro.89 No geral, é possível afirmar que os exossomas tumorais, 

através do seu conteúdo, apresentam um papel importante no crescimento e progressão 

do CPNPC. 
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Os resultados observados na circulação periférica e nos exossomas para os 

níveis de expressão de mRNA dos biomarcadores mostram que, para a VEGF, os níveis 

expressivos são bastante maiores no sangue do que nos exossomas. A maioria dos 

estudos na literatura comparam níveis de RNA entre exossomas de diferentes fluidos 

corporais96, ou comparam níveis de expressão de mRNA no sangue com os níveis do 

tecido tumoral. Relativamente ao conteúdo exossomal, existem diversos estudos acerca 

da elevada expressão de miRNA exossomal em cancro, com o primeiro a ser por 

Rabinowits e colegas em 2009, que demonstra a presença de diversos miRNAs em 

exossomas tecidulares e em exossomas circulantes em CPNPC, comparativamente à 

sua ausência em pacientes saudáveis.97 Adicionalmente, e ao contrário da maioria dos 

estudos, neste estudo analisou-se a expressão de mRNA de biomarcadores em sangue 

periférico e em todos os exossomas circulantes. Assim, os resultados obtidos para os 

niveis da expressão de mRNA dos em exossomas podem ser justificados pelo facto de 

neste estudo se incluírem todos os exossomas em circulação, sem qualquer distinção 

dos exossomas derivados do tumor, e do plasma como meio de extração exossomal 

apresentar algumas dificuldades. O facto destes exossomas derivarem normalmente de 

uma população celular heterogénea, do plasma apresentar diversos agregados de 

complexos núcleo-proteicos, assim como outros tipos de vesiculas, leva a que este fluido 

corporal revele alguma ambiguidade na identificação da origem celular dos exossomas98, 

não garantindo por isso que os níveis de expressão de mRNA exossomal obtidos 

representem os níveis de expressão de mRNA destes biomarcadores no tumor.  

 Todas estas evidências, assim como o facto da quantidade de mRNAs no sangue 

periférico apresentar concentrações muito mais elevadas do que nas microvesículas 

exossomais, levam-nos a inferir que o mRNA exossomal especificamente não aparenta 

ser uma escolha viável como biomarcador de prognóstico em CPNPC. 
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8. Conclusão e perspetivas futuras 

Ao longo dos últimos anos o Cancro do Pulmão, e em especifico o CPNPC, tem 

apresentado taxas elevadas de mortalidade e taxas estagnadas de sobrevivência, 

demonstrando que apesar de todos os avanços verificados a nível do desenvolvimento e 

melhoramento das estratégias terapêuticas, continua a ser necessário aumentar o 

conhecimento dos mecanismos biológicos e de atuação desta neoplasia, de modo a 

desenvolver novas técnicas de diagnóstico precoce, prognóstico e terapêuticas.

 Para uma antecipação do diagnóstico e uma melhor previsão e monitorização da 

resposta às terapêuticas definidas é essencial a definição de novos possíveis 

biomarcadores auxiliares do diagnóstico e prognóstico.      

 O CPNPC é uma neoplasia, que devido à sua rápida progressão e falta de 

sintomas, apresenta ao momento de diagnóstico um estadio localmente avançado ou 

com metastização distante. Essencial para o seu rápido desenvolvimento é o processo 

angiogénico e os fatores pro angiogénicos que potenciam o desenvolvimento neoplásico. 

Por isso mesmo, fatores de crescimento indutores da angiogénese, como o VEGF e a 

Ang-2, são um importante alvo de estudo na investigação não só do CPNPC, mas 

também de várias outras neoplasias.       

 De acordo com este trabalho foi possível verificar que diferentes níveis circulantes 

de mRNA de VEGF estão associados com a sobrevivência global de doentes com 

CPNPC, e que os níveis de expressão deste biomarcador na circulação periférica diferem 

dos níveis de expressão dos mesmos genes nos exossomas.    

 Neste estudo, foi possível observar que os doentes com CPNPC que 

apresentavam níveis circulantes de expressão de mRNA de VEGF mais elevados 

apresentavam menor sobrevivência global. Tal observação confirma o já conhecido 

potencial deste fator no prognóstico de CP, estando igualmente em concordância com o 

mau prognóstico clínico em CPNPC já demonstrado na literatura71  

 Apesar dos resultados para a influência dos níveis de expressão de Ang-2 na 

sobrevivência global não estarem de acordo com a maioria dos estudos clínicos até 

agora realizados, é essencial a realização futura de ensaios com maior amostragem 

clinica e amostras com maior diversidade celular, de modo a corroborar ou não a 

literatura existente.          

 O fato das amostras de sangue apresentarem facilidade de obtenção, refletirem a 

heterogeneidade tumoral e a atividade angiogénica geral do tumor, dá aos níveis 

circulantes de VEGF uma vantagem em relação aos marcadores tecidulares como 

biomarcador preditivo em cancro. Apesar de serem necessários mais estudos para a 

confirmação da hipótese sugerida pelos resultados deste estudo, os níveis circulantes de 
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mRNA de VEGF podem ser considerados fortes candidatos como biomarcadores de 

prognóstico de outcomes clínicos, como a sobrevivência global.    

 Ainda neste estudo, foi também possível constatar um desequilíbrio entre os 

níveis de expressão de VEGF no sangue periférico e nos exossomas, excluindo a 

hipótese do mRNA exossomal ser um biomarcador eficaz em CPNPC.   

 No futuro, e de modo a validar e consolidar os resultados obtidos neste estudo, 

seria importante a realização de mais estudos de translação e funcionais, quer para 

VEGF quer para Ang-2. O estudo dos níveis de expressão de mRNA circulante parece 

ser um bom modelo preditivo de resposta e deve ser tido em conta na elaboração de 

estudos de translação envolvendo fármacos anti angiogénicos direcionados para o 

VEGF, de modo a aplicar um tratamento o mais personalizado possível, consoante os 

níveis de biomarcadores de cada doente. De modo a confirmar o papel da Ang-2 na 

angiogénese tumoral seria igualmente importante a realização de estudos de análise dos 

seus niveis de expressão com selecção especifica de células endoteliais, e assim garantir 

a sua quantificação. É importante também melhorar o conhecimento acerca do conteúdo 

exossomal tumoral e aprofundar o papel do mRNA exossomal como fator de diagnóstico 

e prognóstico, através da avaliação dos seus níveis de expressão para outros genes, não 

só envolvidos na angiogénese, mas também envolvidos na progressão da doença de 

uma forma geral, e para outros modelos tumorais. 
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