
 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

 

MiRNAs COMO BIOMARCADORES  DE DOENÇAS: UMA REVISÃO 

RÉGIS, K. O.1; PASSOS, L. E. B. S.2; ARAÚJO, L. C. S.3; FARIAS J. P.4. 

 Acadêmicas do  9° semestre do curso de Biomedicina  do Centro Universitário São Francisco de 
Barreiras- UNIFASB1,2,3 

 Docente do Curso de Biomedicina do Centro Universitário São Francisco de Barreiras- UNIFASB4 

 

RESUMO 

Introdução: Os miRNAs consistem em pequenos grupos de RNA que codificam 
a expressão gênica, que podem ser utilizados para diagnóstico e tratamento de 
diversas patologias. Além disso regulam e diferenciam células de processos 
como a neurogênese e hematopoiese.  Metodologia: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica, onde foram utilizados 14 artigos, obtidos da base de dados BVS, 
usando o  descritor miRNas como biomarcadores associado por meio do AND, 
as palavras-chave, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca e câncer, no lapso 
temporal de 2015 a 2020. Resultados e Discussão: Os miRNAS são capazes 
de  alterar respostas de diferenciação, proliferação, maturação e remodelação 
relacionados a lesões cardíacas, podendo ser detectados no soro ou plasma dos 
pacientes. Foram encontrados em soros de pacientes pré-diabéticos com 
hiperglicemia em jejum e intolerância a carboidratos, uma elevação dos miRNAs: 
miR-150, miR-192 e miR-193b, que podem fornecer um diagnóstico precoce da 
doença. Em relação ao câncer, um estudo realizado com 135 pacientes mostrou 
que os níveis séricos do miRNA-125-b se elevaram significativamente em 
mulheres com câncer epitelial de ovário nos estágios iniciais, demonstrando ser 
um bom marcador para diagnóstico precoce. Conclusões: Apesar de serem 
biomarcadores promissores tanto para diagnóstico, quanto para o prognóstico 
de doenças, a falta de padronização nas técnicas de análise dos miRNAs 
dificultam uma aplicação mais expansiva da técnica.   

Palavras-chave – Expressão Gênica; Patologias; Diagnóstico.  
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ABSTRACT 

Introduction: miRNAs consist of small groups of RNA that encode gene 
expression, which can be used for diagnosis and treatment of various 
pathologies. In addition, they regulate and differentiate cells from processes such 
as neurogenesis and hematopoiesis. Methodology: This is a bibliographic 
review, where 14 articles were used, obtained from the database BVS, using the 
descriptor miRNas as associated biomarkers through AND, the keywords, 
diabetes mellitus, heart failure and cancer in the period from 2015 to 2020. 
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Results and Discussion: miRNAS are capable of altering differentiation, 
proliferation, maturation and remodeling responses related to cardiac injuries, 
which can be detected in patients' serum or plasma. An elevation in miRNAs: 
miR-150, miR-192 and miR-193b, which can provide an early diagnosis of the 
disease, has been found in sera of pre-diabetic patients with fasting 
hyperglycemia and carbohydrate intolerance. In relation to cancer, a study 
carried out with 135 patients showed that the serum levels of miRNA-125-b 
increased significantly in women with epithelial ovarian cancer in the early stages, 
proving to be a good marker for early diagnosis. Conclusions: Despite being 
promising biomarkers for both diagnosis and disease prognosis, the lack of 
standardization in miRNA analysis techniques is an obstacle to the use of the 
technique. 

Keywords – Gene expression; Pathologys; Diagnosis. 
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INTRODUÇÃO 

 Os miRNAs são pequenos grupos de RNA não codificantes responsáveis 
por codificar a expressão genética. Eles regulam a ligação de seus nucleotídeos 
com o RNA mensageiro, possibilitando tradução das informações genéticas 
(MARINHO, 2017). Podem ser utilizados para diagnóstico e tratamento de 
patologias diversas, pois estão diretamente relacionados a etapa de formação 
das células e de como cada uma delas será expressa, possibilitando um controle 
molecular (GONZALO-CALVO; IGLESIAS-GUTIÉRREZ; LLORENTE-CORTÉS, 
2017). 

 Além disso, são responsáveis por atuar na regulação e diferenciação de  
células durante a neurogênese, hematopoiese, secreção de insulina, células da 
resposta imune, além de estarem presentes no desenvolvimento e 
funcionalidade dos músculos cardíacos e esqueléticos (SILVELLO, 2016). 
Además, atuam como uma rede de comunicação, fenotipagem e regulação, com 
o envolvimento miRNAs intra e extracelulares para respostas fisiológicas 
(ALFONSO; CENTURIÓN, 2020).  

 Diante disso, o presente artigo de revisão tem como objetivo mostrar as 
possíveis aplicações dos miRNAs como biomarcadores de Diabetes Mellitus 
Tipo 2 (DM2), Câncer e Insuficiência Cardíaca. 

 

METODOLOGIA 

 O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, em que foram 
utilizados 14 trabalhos, obtidos na base de dados BVS, no lapso temporal de 
2015 e 2020. Utilizou-se para o refinamento da busca, o descritor miRNas como 
biomarcadores associado por meio do AND às palavras-chave: diabetes mellitus, 
insuficiência cardíaca e câncer.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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MicroRNAs como biomarcadores na Insuficiência Cardíaca 

 A Insuficiência cardíaca (IC) é uma das principais causas de mortalidade 
a nível mundial, envolve componentes cardíacos, vasculares e hematopoiéticos, 
gerando mecanismos que envolvem ativação neuro-humoral e autossômica, 
acionando mediadores inflamatórios, liberação de citocinas, vias de regulação 
intracelulares e remodelamento da matriz extracelular (SILVELLO, 2016). 

 A terapia de DC envolvendo miRNAs tem um grande potencial para 
regulação gênica, contudo estudos minuciosos ainda estão sendo desenvolvidos 
para determinar quais marcadores são ideais para controle dos diferentes tipos 
de doenças cardíacas, já que alguns miRNAs tem afinidade por sexo e outros 
apresentam-se em diferentes partes do organismo podendo ser afetados por 
outras patologias (ZHOU et. al, 2018). 

MicroRNAs como Biomarcadores de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 

 O diabetes mellitus tipo 2 (DM2), uma doença complexa causada por 
fatores genéticos e ambientais, caracterizado por disfunção das células β 
pancreáticas em resposta a níveis elevados de glicose no sangue além da 
resistência à insulina (TANG; TONG; XU, 2019). Vários estudos caracterizaram 
as alterações dos miRNAs no DM2 mas poucos estudos confirmam esses 
achados e exploraram os efeitos funcionais dos miRNAs desregulados 
identificados (HE et al., 2017). 

 Párrizas e colaboradores (2015), analisaram 176 miRNAs em uma 
população com DM2, pré-diabéticos divididos naqueles com hiperglicemia de 
jejum (IFG), intolerância a carboidratos (IGT) e controles. Como resultado, eles 
encontraram três miRNAs cujas concentrações séricas foram significativamente 
elevadas exclusivamente em pré-diabéticos (IFG e IGT); miR-150, miR-192 e 
miR-193b. Uma parte dessa população e pacientes controle participaram de um 
protocolo de exercícios supervisionados e recomendações alimentares por 16 
semanas. Ao final, os indivíduos pré-diabéticos demonstraram uma diminuição 
significativa nos níveis de miR-192 e miR-193b. Ambos os estudos propõem 
esses miRNAs como potenciais marcadores precoces do DM2, além de 
apresentarem um possível efeito do exercício físico nessas moléculas. 
(NASCIMENTO; DOMINGUETI, 2018) 

 Um outro estudo realizado pelo Conselho de Revisão Institucional da 
Universidade de Utah, analisou o efeito da cirurgia bariátrica nos níveis de 
expressão de microRNAs séricos em pacientes com DM2. Os níveis de 
expressão de microRNA29a-3p, microRNA122-5p, microRNA124-3p e 
microRNA320a, os quais estão diretamente associados ao DM2, apareceram 
reduzidos após a cirurgia. Os resultados sugerem que a alteração no perfil de 
expressão dos microRNAs que ocorre na obesidade pode estar relacionada ao 
desenvolvimento do DM2. (ATKIN et al., 2018). 

 Uma pesquisa mais recente realizada na China, testaram a hipótese de 
que miR-103a e miR-103b circulantes, que regulam CAV-1 e SFRP4, 
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respectivamente, seriam novos biomarcadores para o diagnóstico de DM2. Eles 
então determinaram que p miR-103a e o miR-103b apresentaram 
complementaridade e conservação nos 3 UTRs do mRNA de CAV-1 e SFRP4 e 
regularam negativamente seus níveis de mRNA e proteína, respectivamente. Foi 
possível também perceber que o aumento do miR-103a e a diminuição do miR-
103a no plasma foram correlacionados com níveis reduzidos de CAV-1 e níveis 
elevados de SFRP4 no pré-DM e DM2, associados ao níveis de HbA1c, e outros 
fatores de risco de DM2 para progressão de um indivíduo normal para outro com 
pré-DM. (LUO et al., 2020). 

MicroRNAs como biomarcadores para câncer 

 Diversos estudos têm demonstrado que elementos adicionais do genoma, 
como os miRNAs são essenciais para o diagnóstico do câncer, pois vários tipos 
desses componentes são expressos em diversos tipos dessa doença (SOHEL, 
2020). Fabris et al. (2016), aborda que os miRNAs ficam abrigados em regiões 
cromossômicas frágeis, que durante a evolução do tumor, podem apresentar 
amplificações, translocações do DNA ou deleções. Com isso, descobriu-se que 
a depender da região desregulada, esses elementos podem funcionar como 
oncogenes, ou genes supressores de tumor.  

 Um estudo realizado entre 135 pacientes com câncer epitelial de ovário e 
54 pacientes com tumor benigno de ovário, demonstrou por meio da reação em 
cadeia da polimerase em tempo real (PCR em tempo real), que os níveis séricos 
do miRNA 125-b se encontraram significamente aumentados em pacientes com 
o câncer nos estágios iniciais I e II e em mulheres que passaram pela cirurgia, 
mas não apresentaram tumor residual. Tal resultado demonstra que esse tipo de 
miRNA possui grande potencial de ser um biomarcador para detecção precoce 
e prognóstico para o câncer de ovário (ZHU et al., 2017). 

 Uma pesquisa realizada no Egito, demonstrou a eficácia do miRNA-141 
como biomarcador para o câncer de próstata, uma vez que indivíduos 
acometidos com a doença, revelaram níveis séricos aumentados desse miRNA 
em comparação com indivíduos normais. Além disso, seus valores encontraram-
se superexpressos em pacientes com câncer em estado de metástase. (ALI et 
al., 2018). 

CONCLUSÕES 

 Diante o exposto, conclui-se que os miRNAs constituem-se como 
biomarcadores promissores quanto ao diagnóstico e prognóstico de várias 
doenças, uma vez que não se trata de um método invasivo. Contudo, a falta de 
padronização que perfaz a fase pré-analítica e analítica dificultam uma aplicação 
mais expansiva da técnica  
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