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RESUMO 

 
 

Objetivos: Predizer as funções biológicas e o perfil de expressão do gene NIBAN1, a 

partir dos dados do TCGA, em amostras de carcinomas papilíferos de tireoide, 

seguida da validação em coortes brasileiras de carcinomas diferenciados de tireoide 

e em outros tumores do TCGA. Métodos: Dados de RNA-Seq e Whole Exome 

Sequence de carcinomas papilíferos de tireoide do TCGA foram utilizados para avaliar 

a relação entre a expressão de NIBAN1 tanto com as características clínico-

patológicas quanto com o perfil mutacional. Para investigar o papel de NIBAN1 nos 

carcinomas papilíferos, as amostras foram estratificadas em: Amostras com alta 

expressão de NIBAN1 (NIBAN1-High) e amostras com baixa expressão de NIBAN1 

(NIBAN1-Low). A partir destas estratificações foram analisadas as características 

patológicas e moleculares que estavam associadas a estes grupos. Dados de RNA-

Seq e RT-qPCR de NIBAN1 provenientes de carcinomas diferenciados de tireoide de 

duas coortes brasileira, assim como outros tumores do TCGA foram utilizados para a 

validação dos resultados. Resultados: O gene NIBAN1 possui expressão elevada em 

amostras tumorais em comparação a amostras normais (p-value = 7,8e-07) e sua 

expressão foi associada a agressividade da variante histopatológica do carcinoma 

papilífero (p-value = 5e-11), ao estadiamento avançado (p-value = 0,016), ao tamanho 

do tumor (p-value = 0,0011) e a metástase para linfonodos (p-value = 4,6e-05). O 

aumento da expressão de NIBAN1 também foi associado à presença da mutação 

BRAFV600E em comparação com as amostras que possuíam as mutações KN-HRAS 

(p-value = 1,3e-13). A influência do perfil mutacional sobre NIBAN1 foi corroborado 

nos carcinomas diferenciados de tireoide provenientes de amostras brasileiras e em 

outros tumores do TCGA. Amostras com outras mutações, mas que possuíam 

comportamento BRAF-Like também apresentaram os maiores níveis da expressão de 

NIBAN1 em relação a amostras com comportamento RAS-Like (p-value = 8,3e-05). A 

análise de expressão diferencial realizada a partir das amostras estratificadas, 

demonstrou que os genes que possuíam expressão aumentada no subconjunto 

amostral NIBAN1-High estavam associados aos processos biológicos de ativação da 

via MAPK, resposta ao estresse do retículo endoplasmático, regulação da transcrição 

e tradução proteica. Por outro lado, os genes com expressão reduzida nestas 

amostras estavam envolvidos com a regulação gênica mediada por microRNAs, 

regulação negativa da tradução mediada por RNAs não codificadores e replicação do 

DNA dependente da montagem dos nucleossomos. Conclusão: O aumento da 

expressão de NIBAN1 no carcinoma papilífero de tireoide parece estar associado a 

agressividade tumoral. A relação entre o perfil de expressão de NIBAN1 e as 

mutações BRAFV600E e HN-KRAS está sendo descrita pela primeira vez neste estudo. 

Estes dados sugerem que a expressão elevada de NIBAN1 parece estar relacionada 

a presença de BRAFV600E. Os genes superexpressos na amostra NIBAN1-High podem 

estar envolvidos na via de sinalização de NIBAN1 no carcinoma papilífero de tireoide. 

Por outro lado, os genes com regulação negativa nestas amostras, foram enriquecidos 

principalmente para os termos relacionados com a regulação negativa da tradução. 

Estes dados reforçam que o NIBAN1 pode ser um sensor de estresse, realçando a 

sobrevida celular e, portanto, importante para o processo carcinogênico em tireoide  
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ABSTRACT 

 

Aims: Predict the biological functions and expression profile of NIBAN1 gene, based 

on TCGA data, in samples of papillary thyroid carcinoma, followed by validation in 

Brazilian cohorts of differentiated thyroid carcinomas and in other TCGA tumors. 

Methods: RNA-Seq and Whole Exome Sequence data from TCGA papillary thyroid 

carcinomas were used to assess the relationship between NIBAN1 expression with 

both clinicopathological features and mutational profile. To investigate the role of 

NIBAN1 in papillary carcinomas, as samples stratified into: Samples with high 

expression of NIBAN1 (NIBAN1-High) and sample with low expression of NIBAN1 

(NIBAN1-Low). From these stratifications it was these pathological and molecular 

features that were associated with groups. NIBAN1 RNA-Seq and RT-qPCR data from 

differentiated carcinomas from two Brazilian cohorts, as well as other TCGA tumors, 

were used to validate the results. Results: NIBAN1 gene has high expression in tumor 

samples compared to normal samples (p-value = 7.8e-07) and its expression was 

associated with aggressiveness of the histopathological variant of papillary carcinoma 

(p-value = 5e-11), with staging advanced stage (p-value = 0.016), tumor size (p-value 

= 0.0011) and lymph node metastasis (p-value = 4.6e-05). Increased NIBAN1 

expression was also associated with the presence of the BRAFV600E mutation 

compared to samples that had the KN-HRAS mutations (p-value = 1.3e-13). The 

influence of the mutational profile on NIBAN1 was corroborated in differentiated thyroid 

carcinomas from Brazilian samples and in other TCGA tumors. Samples with other 

mutations, but with BRAF-Like behavior, also showed the highest levels of NIBAN1 

expression in relation to samples with RAS-Like behavior (p-value = 8.3e-05). 

Differential expression analysis performed from the stratified samples showed that 

genes that had increased expression in the NIBAN1-High sample subset were 

associated with biological processes of MAPK pathway activation, endoplasmic 

reticulum stress response, transcriptional regulation and protein translation. On the 

other hand, genes with reduced expression in these samples were involved with gene 

regulation mediated by microRNAs, downregulation of translation mediated by non-

coding RNAs and DNA replication dependent on nucleosome assembly. Conclusion: 

Increased NIBAN1 expression in papillary thyroid carcinoma appears to be associated 

with tumor aggressiveness. The relationship between the NIBAN1 expression profile 

and BRAF V600E and HN-KRAS mutations is being described for the first time in this 

study. These data suggest that the high expression of NIBAN1 seems to be related to 

the presence of BRAF V600E. The genes overexpressed in the NIBAN1-High sample 

may be involved in the NIBAN1 signaling pathway in papillary thyroid carcinoma. On 

the other hand, genes with downregulation in these samples were enriched mainly for 

terms related to downregulation of translation. These data reinforce that NIBAN1 may 

be a stress sensor, enhancing cell survival and, therefore, important for the 

carcinogenic process in the thyroid. 

 

Keywords: NIBAN1; Differentiated Thyroid Carcinoma; Papillary Thyroid Carcinoma; 

Follicular Thyroid Carcinoma; mutations; Bioinformatics; Gene expression. 
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GTP   Guanosine Triphosphate 

HCA   Hürthle Cell Adenoma 

HCC   Hürthle Cell Carcinoma 
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HPA   The Human Protein Atlas  

hRCCs  hereditary Renal Cell Carcinoma syndromes 

HT-Seq  High-Throughput Sequence analysis  

ICGC   International Cancer Genome Consortium  

INCA   Instituto Nacional de Câncer  

int-Treg  Tregs in intestine 

LN-Treg  Tregs in lymph node 

log2    escala logarítmica 2 

MAF    Mutation Annotation Format  

MAPK   Mitogen Activated Protein Kinases 

MF    Molecular Function 

mRNA   RNA mensageiro 

MTC    Medullary Thyroid Cancer 

NK   Natural Killer  

NIBAN1-High  Amostras de carcinoma papilífero de tireoide com expressão 

igual ou superior ao 3° quartil de expressão de NIBAN1 

NIBAN1-Low  Amostras de carcinoma papilífero de tireoide com expressão 

igual ou inferior ao 1° quartil de expressão de NIBAN1 

PAAF   Punção Aspirativa por Agulha Fina 

PCAWG   Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes 

PH    Pleckstrin Homology 

PTC    Papillary Thyroid Carcinoma 

RAS-Like  Amostras de carcinoma papilífero de tireoide com perfil de 

expressão similar as amostras com mutações em genes da família RAS 

rlog    escala logarítmica regularizada  

RNA-Seq   RNA sequencing 

RTKs    Receptor Tyrosine Kinases 

RT-PCR   Real-Time Quantitative Reverse Transcription 

S-Treg  Tregs in spleen 

TCGA   The Cancer Genome Atlas 



xxii 
 

TCVPTC  Tall Cell Variant of Papillary Thyroid Carcinoma 

THCA   Thyroid Carcinoma 

Tregs   Regulatory T cells 

UUO   Unilateral Ureteral Obstruction 

VAT-Treg  Tregs in visceral adipose tissue 

VCF   Variant Call Format 

WES   Whole exome sequencing 
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LISTA DE GENES E FATORES DE TRANSCRIÇÃO 

 

 

4E-BP   Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1  

AKT1   AKT serine/threonine kinase 1 

ALK   ALK receptor tyrosine kinase 

ARG2   Arginase 2 

ATF4   Activating Transcription Factor 4 

Bax   BCL2 associated X, apoptosis regulator 

Bcl2   BCL2 apoptosis regulator 

BCL2   BCL2 apoptosis regulator 

BRAF   B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase   

CCND1  cyclin D1 

DDIT3   DNA damage inducible transcript 3 

eIF2AK3  eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 3 

eIF2α   eukaryotic initiation factor-2α 

ELK1   ETS transcription factor ELK1 

ERK   Mitogen-Activated protein Kinase 1 

ETV6   ETS variant transcription factor 6 

FOS   Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit 

GDF10  growth differentiation factor 10 

HRAS   HRAS proto-oncogene, GTPase 

JUN   Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit 

KRAS   KRAS proto-oncogene, GTPase 

MAPK14  mitogen-activated protein kinase 14 

MDM2   MDM2 proto-oncogene 

MEK   Mitogen-Activated protein Kinase kinase 7 

MMP2   matrix metallopeptidase 2 

MYC   MYC proto-oncogene, bHLH transcription factor 
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NIBAN1  Niban Apoptosis Regulator 1 

NIBAN2  Niban Apoptosis Regulator 2 

NIBAN3  Niban Apoptosis Regulator 3 

NPM1   Nucleophosmin 1 

NRAS   NRAS proto-oncogene, GTPase 

NTRK3  Neurotrophic Receptor Tyrosine Kinase 3 

PAX8   Paired box 8 

PMAIP1  phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1 

PPARG  Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma 

PTEN   Phosphatase and Tensin homolog 

PTK2   Protein Tyrosine Kinase 2 

RET   RET proto-oncogene 

RPS6   ribosomal protein S6 

S6K1    Ribosomal protein S6 kinase beta-1 

STT3A  STT3 oligosaccharyltransferase complex catalytic subunit A 

TFF3   Trefoil factor 3 

TP53   Tumor Protein p53  

Tsc1   TSC complex subunit 1 

Tsc2   TSC complex subunit 2 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A detecção de nódulos tireoidianos tem se tornado cada vez mais frequente na 

prática clínica. Essa tendência decorre em grande parte do aprimoramento das 

técnicas de imagens, as quais identificam pequenos nódulos, incidentalmente, devido 

ao aumento de exames não relacionados à tireoide 1; 2; 3; 4. Os nódulos tireoidianos 

são definidos como lesões discretas dentro da glândula tireoide, radiologicamente 

distintos do parênquima tireoidiano circundante 5. Estima-se que 3% a 7% da 

população mundial tenha um nódulo palpável, e a prevalência pode aumentar para 

mais de 70% se os pacientes forem examinados por ultrassom 6; 7. Aproximadamente 

90% dos nódulos da tireoide são benignos ou indolentes. Entretanto, 5% dos nódulos 

podem evoluir tanto para o processo carcinogênico quanto podem causar sintomas 

compressivos ou disfunção tireoidiana 4. Os nódulos carcinogênicos da tireoide 

representam a malignidade endócrina mais comum, sendo responsáveis por 3,4% de 

todos os tumores diagnosticados anualmente no mundo 8. Segundo os dados do 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o triênio 2020-2022, são estimados cerca 

de 1.830 novos casos de câncer de tireoide em homens e 11.950 casos em mulheres 

9.  

O câncer de tireoide origina-se das células que compõem o parênquima 

tireoidiano. Este parênquima é constituído por dois tipos principais de células, as 

células foliculares e as células para-foliculares ou células C (Figura 1A). A 

transformação das células foliculares pode resultar tanto em carcinomas diferenciados 

de tireoide quanto em carcinomas indiferenciados (anaplásicos). Por outro lado, os 
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carcinomas medulares de tireoide (Medullary Thyroid Cancer, MTC) são originados 

das células C (Figura 1B) 10.  

 

 

 

Figura 1.  Glândula tireoidiana e origem carcinogênica na tireoide. Representação esquemática da 
histologia da glândula de tireoide, mostrando os tipos celulares que constituem a glândula (A). Células 
foliculares e para-foliculares, que compõem o parênquima tireoidiano, podem originar os carcinomas 
diferenciados e indiferenciados, bem como o carcinoma medular da tireoide, respectivamente (B).  

 

O carcinoma papilífero de tireoide (Papillary Thyroid Carcinoma, PTC) é um 

tumor de origem folicular e está classificado como carcinoma diferenciado de tireoide. 

Este tipo de carcinoma é a malignidade endócrina mais frequente, sendo responsável 
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por 85 a 90% dos casos de câncer de tireoide 11; 12; 13.  As principais variantes 

histopatológicas do PTC são: Variante Clássica (Classical Variant of Papillary Thyroid 

Carcinoma, CVPTC), Variante Folicular (Follicular Variant of Papillary Thyroid 

Carcinoma, FVPTC) e Variante de Células Altas (Tall Cell Variant of Papillary Thyroid 

Carcinoma TCVPTC)13. A CVPTC é definida por sua arquitetura papilar, formando 

papilas semelhantes a cachos de uva, bem como por apresentar núcleos grandes, 

aglomerados, sobrepostos, com contornos irregulares 13; 14. A FVPTC se diferencia do 

CVPTC por apresentar crescimento das células foliculares 13; 15; 16; 17; 18. Por fim, a 

variante de células altas (TCVPTC) possui núcleo na região basal da célula, 

citoplasma denso (eosinófilo) e a altura celular pelo menos três vezes maior que sua 

largura, 13; 14; 17; 18; 19. Do ponto de vista de agressividade, a TCVPTC é a mais 

agressiva, seguida da CVPTC, sendo a FVPTC menos agressiva. Os principais 

parâmetros clínico-patológicos, incluindo invasão extratireoidiana, metástase de 

linfonodos e estádios tumorais avançados, apresentam diferenças entre estas três 

variantes do PTC 13.  

As características clínico-patológicas dos PTCs parecem ser consequências da 

presença de mutações específicas do PTC, as quais alteram o perfil de expressão 

gênica, contribuindo, assim, para a sua progressão tumoral.  A maioria dos PTCs exibe 

a mutação BRAF V600E (40-70% dos casos), sendo mais frequentemente encontrada 

em pacientes idosos e tumores mais agressivos 20; 21.  De acordo com a variante 

histopatológica, a prevalência desta mutação é maior em TCVPTC (77%), seguido por 

CVPTC (60%) e menor em FVPTC (12%) 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. As mutações mais 

prevalentes em FVPTC envolvem genes da família RAS (30-45%). Estas mutações 

são pouco frequentes em CVPTC e não são detectadas em TCPTC 31; 32. Vários 
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estudos têm demonstrado diferenças nos perfis de expressão gênica em PTCs de 

acordo com o perfil mutacional e características tumorais 20; 21; 26; 33; 34; 35; 36.  

Do mesmo modo que em PTC, o carcinoma folicular da tireoide (Follicular 

Thyroid Carcinoma, FTC), que também é classificado como um carcinoma 

diferenciado, bem como adenoma folicular da tireoide (Follicular Thyroid Adenoma, 

FTA), nódulo benigno, podem apresentar perfil de expressão gênica distintos. Na 

prática clínica, a distinção dos tipos histológicos de nódulos de tireoide, através do 

perfil de expressão, é muito relevante, pois permite diferenciar carcinomas (malignos) 

de adenomas (benignos) sem a necessidade de biopsia. Quatro candidatos a 

biomarcadores diferencialmente expressos (DDIT3, STT3A, NIBAN1 e ARG2) têm 

sido descritos na literatura por apresentarem valores preditivos muito eficientes para 

o diagnóstico das lesões tireoidianas 37; 38; 39; 40; 41. Dentre estes candidatos a 

biomarcadores, até o momento pouco se conhece sobre a expressão e função do 

gene NIBAN1. Tem sido descrito que NIBAN1 tem expressão diferencial em PTCs e 

FTCs, em comparação aos FTAs 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45. Entretanto, não é conhecido 

como o perfil mutacional destes tumores pode afetar o perfil de expressão deste gene. 

Assim, sabendo que o perfil de expressão gênica está associado a uma ampla 

variedade de parâmetros moleculares e clínicos, bem como NIBAN1 é um forte 

candidato a biomarcador de diagnóstico para nódulos da tireoide, este trabalho se 

propôs a: (1) Predizer as funções biológicas de NIBAN1 e analisar in silico o seu perfil 

de expressão nas variantes histopatológicas do carcinoma papilífero da tireoide a 

partir dos dados de expressão gênica e de mutações somáticas do The Cancer 

Genome Atlas (TCGA), e (2) validar as análises in silico em coortes brasileiras de 

carcinomas diferenciados de tireoide e em nódulos benignos, bem como em outros 

tumores do TCGA. Juntos, os resultados aqui apresentados fornecem novas 
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perspectivas acerca de NIBAN1 na carcinogênese dos tumores diferenciados de 

tireoide e de outros tipos tumorais, consolidando a expressão deste gene como um 

candidato potente a biomarcador na prática clínica oncológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

 

 

 



33 
 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Classificação dos carcinomas de tireoide 

  O câncer de tireoide é a neoplasia maligna mais comum dos órgãos 

endócrinos. Como mostrado na introdução, a grande maioria dos tumores da tireoide 

originam-se das células epiteliais foliculares da tireoide, enquanto 3 a 5% se originam 

de células parafoliculares ou C 46. As células parafoliculares dão origem ao MTC. Por 

outro lado, os tumores derivados de células foliculares são subdivididos em: 

carcinomas diferenciados que incluem o PTC e FTC, e carcinoma indiferenciado 

representado pelo carcinoma anaplásico (Anaplastic thyroid câncer, ATC).  O FTA é 

um nódulo benigno de origem folicular. Em alguns casos, pode se transformar em 

carcinomas foliculares 46.  

 O PTC é o carcinoma mais incidente, compreendendo 85 a 90% de todos os 

casos de câncer de tireoide. O FTC representa de 5 a 10% e o MTC compreende 

cerca de 2%. O ATC é o menos incidente (2%) e geralmente surge em pacientes 

idosos, com a incidência aumentando com o envelhecimento 47.  

2.2 Mutações indutoras versus mutações secundárias  

O câncer é resultado de um processo microevolucionário darwiniano entre as 

células do corpo humano, onde as células com melhor desempenho apresentam 

vantagem seletiva. Por exemplo, na evolução de uma população de animais, suas 

células individuais, ao longo do tempo, adquirem mutações de forma aleatória. 

Aquelas mutações que permitam a sua rápida reprodução ou a habilidade em resistir 

à morte em relação às células circundantes, apresentam vantagem seletiva. Este é o 

princípio da Seleção Natural de Darwin 48. Para se tornar uma célula cancerígena, é 

necessário ser capaz de continuar replicando, independente de sinais externos de 
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crescimento e morte celular. Isso requer várias mutações sucessivas as quais 

desregulam múltiplas vias regulatórias celulares 49; 50. 

Mutações em genes, que normalmente agem para estimular o crescimento, 

muitas vezes tornam estes genes ativados constitutivamente, dando um ganho de 

função. Estes genes são chamados de proto-oncogenes, ao passo que quando 

mutados se tornam oncogenes. Em contrapartida, genes que normalmente agem para 

restringir o crescimento, quando sofrem mutações se tornam inativos. Estes genes 

são conhecidos como genes supressores de tumor 49 e quando mutados perdem sua 

função. Mutações tanto em proto-oncogenes quanto em supressores de tumor 

causam instabilidade genômica, permitindo a acumulação de mutações subsequentes 

e vantagem seletiva ao processo carcinogênico. Assim, as mutações em proto-

oncogenes e em supressores tumorais são mais potentes e conhecidas como 

mutações indutoras (driver mutations). Por outro lado, as mutações subsequentes, em 

outros genes, são em maior número e são chamadas de mutações secundárias 

(passenger mutations). Mutações indutoras contribuem para a origem do tumor e 

possuem vantagem seletiva, enquanto que, as mutações secundárias são incidentais 

e contribuem com o desenvolvimento tumoral 49.  

2.3 Perfil mutacional nos PTCs 

Como informado no item anterior, as mutações indutoras têm sido associadas 

à malignidade e às características clínico-patológicas dos tumores. Nos PTCs, as 

mutações indutoras nos proto-oncogenes BRAF e RAS são prevalentes, seguida 

pelos rearranjos envolvendo o gene RET e outros genes que codificam receptores de 

tirosina quinases (Receptor Tyrosine Kinases, RTKs). As mutações em RAS e BRAF 

são encontradas em 30 e 70% dos tumores humanos, respectivamente, e estão, 

portanto, entre os oncogenes com mais mutações 51; 52. No entanto, estas mutações 
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são mutuamente exclusivas, raramente são encontrados no mesmo tumor e nunca na 

mesma célula tumoral 53; 54; 55. O motivo da exclusividade é desconhecido. A 

possibilidade mais aceita é que as duas mutações sejam funcionalmente redundantes 

porque atuam na mesma via 51; 52; 56. Assim, não haveria nenhuma vantagem seletiva 

para tumores que albergam ambas as mutações. Outra possibilidade é que a 

coativação de ambos os oncogenes seria prejudicial às células tumorais, resultando 

em apoptose ou senescência induzida por oncogenes 55, não conferindo nenhuma 

vantagem seletiva à célula que sofreu a mutação. 

A transversão de nucleotídeo T1799A no gene BRAF (NM_004333) é uma 

mutação oncogênica proeminente em PTC 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 57; 58; 59. O proto-

oncogene BRAF é um membro da família RAF de proteínas quinases de 

serina/treonina que são efetores intracelulares da cascata de sinalização MAPK. A 

prevalência da mutação BRAF V600E em PTC varia entre 29 e 83% 10; 22; 23; 24; 25; 27; 57; 

60. A mutação BRAF V600E promove a ativação de fatores de transcrição a jusante, 

levando à diferenciação celular, proliferação, crescimento e apoptose. Vários estudos 

relataram a associação entre esta mutação e a agressividade do tumor, incluindo 

metástases para linfonodos, invasão e recorrência 61; 62. Por outro lado, a família de 

proto-oncogenes RAS codifica proteínas de ligação a Guanosina Trifosfato 

(Guanosine Triphosphate, GTP), atuando a montante de BRAF, através da via de 

sinalização MAPK. Os genes HRAS, KRAS e NRAS codificam quatro proteínas 

diferentes. Entretanto, estas proteínas apresentam funções relacionadas (H-Ras, N-

Ras, K-Ras4A e K-Ras4B) e são fundamentais no controle do crescimento, 

diferenciação e sobrevivência celular. Mutações de sentido trocado nos códons 12, 13 

e 61 levam à ativação constitutiva da sinalização de RAS, que é encontrada mutada 

em mais de 30% de todos os tumores, incluindo lesões da tireoide tanto benignas 
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quanto malignas 51. O proto-oncogene RET codifica um receptor de tirosina quinase e 

sua ativação invoca cascatas de sinalizações intracelulares, levando à modulação da 

expressão gênica e respostas biológicas. A proteína de fusão RET/PTC mantém o 

domínio tirosina quinase intacto e permite a ativação constitutiva da cascata de 

sinalização MAPK 34; 63; 64. 

2.3.1 Via de sinalização da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK)  

A via de sinalização da proteína quinase ativada por mitógeno (Mitogen 

Activated Protein Kinases, MAPK) é fisiologicamente estimulada pela ligação de 

fatores de crescimento a receptores RTKs, como RET, resultando na dimerização de 

resíduos de tirosina e ativação do receptor no domínio intracelular via autofosforilação 

65. O receptor ativado, por meio de uma série de proteínas adaptadoras, leva à 

ativação de RAS localizado na face interna da membrana plasmática.  RAS ativado 

liga-se e recruta proteínas RAF (principalmente BRAF nas células foliculares da 

tireoide) para a membrana plasmática. Por sua vez, BRAF ativado, fosforila e ativa a 

proteína quinase ativada por mitógeno (MEK), que fosforila e ativa a quinase regulada 

por sinal extracelular (ERK). ERK por sua vez, ativa até duzentos efetores diferentes 

em vários compartimentos celulares, como citoplasma, mitocôndrias, Golgi, retículo 

endoplasmático (Endoplasmic Reticulum, ER) e particularmente no núcleo, onde 

regula a transcrição dos genes envolvidos na diferenciação, proliferação e 

sobrevivência celular 65 (Figura 2). Dentre os fatores de transcrição ativados por ERK 

estão c-FOS, c-JUN, c-MYC ou ELK1 66. 
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Figura 2. Via de sinalização da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK). A ativação da via 
MAPK é responsável pela transmissão de sinais presentes na membrana plasmática para o núcleo, 
regulando diversos processos celulares, incluindo proliferação, diferenciação e sobrevivência.  Figura 
adaptada de Nikiforov e colaboradores 65.  

 

A via MAPK é ativada canonicamente na carcinogênese da tireoide como 

resultado das mutações pontuais ou rearranjos cromossômicos que afetam os genes 

BRAF, RAS e genes que codificam RTKs como: RET; receptor neurotrófico de tirosina 

quinase tipo 3 (Neurotrophic Receptor Tyrosine Kinase 3, NTRK3); quinase de linfoma 

anaplásico (receptor tyrosine kinase, ALK); fosfatase homóloga à tensina 

(Phosphatase and Tensin homolog, PTEN), e a serina-treonina quinase 1 

(serine/threonine kinase 1, AKT1) 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 57; 59; 60.   Mutações em 

genes da via de sinalização MAPK têm sido descritas em mais da metade de todos os 

tumores humanos. O PTC é predominantemente dirigido pela ativação canônica da 

via MAPK e cerca de 70% dos carcinomas de tireoide são causados por mutações 

indutoras que ativam essa via. 
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2.3.2 Perfil de expressão tumoral BRAF-Like e RAS-Like 

Agrawal e colaboradores 34 desenvolveram a caracterização molecular BRAF 

V600E -RAS (Braf V600E-RAS Score) para classificar o perfil de expressão gênica de um 

determinado tumor. Usando dados de exoma e de sequenciamento de RNA (RNA 

sequencing, RNA-Seq), oriundos de 391 amostras do TCGA-THCA, baseada em uma 

assinatura de 71 genes, o perfil de expressão mostrou forte separação entre os 

tumores com mutação BRAF V600E e em KN-HRAS 34. Assim, correlações com esta 

assinatura foram usadas para derivar uma medida contínua (-1 a +1) e classificar os 

PTCs com perfil de expressão semelhante à BRAF V600E (BRAF V600E-Like) e aqueles 

tumores com perfil de expressão semelhantes à KN-HRAS (RAS-Like). Nestes casos, 

aqueles tumores, que não têm mutação BRAF V600E, cujo perfil de expressão se 

assemelham aqueles que apresentam mutações BRAF V600E são classificados como 

BRAF-Like, enquanto tumores, sem mutação em RAS, cujo perfil de expressão se 

assemelham aqueles que apresentam mutações em KN-HRAS são classificados 

como RAS-Like.  

2.4 Gene NIBAN1  

Como mencionado na Introdução, o gene NIBAN1 é um dos candidatos a 

biomarcadores para diagnóstico e classificação pré-operativa dos nódulos de tireoide. 

Este gene codifica uma proteína que pertence à família FAM129 (family with sequence 

similarity 129). Essa família proteica é codificada por três genes: NIBAN1, localizado 

em 1q25.3 (aliases: FAM129A; GIG39; NIBAN; C1orf24); NIBAN2, localizado em 

9q34.11 (aliases: OC58; MEG-3; C9orf88; FAM129B; MINERVA; bA356B19.6), e 

NIBAN3, localizado em 19p13.11 (aliases: BCNP1; FAM129C). As proteínas 

codificadas por estes genes compartilham um domínio de homologia de pleckstrina 

(Pleckstrin Homology, PH), comum em sua região N-terminal. O domínio PH faz com 
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que proteínas ligadas a ele se movam para a superfície interna da membrana 

plasmática. Há indícios que este domínio além de participar da sinalização intracelular, 

participa também da organização do citoesqueleto, regulação do transporte de 

membranas intracelulares e modificação de lipídeo de membrana 67. Entre as 

sequências que codificam o domínio PH destes três genes, tem sido observado 

similaridade de 57% entre NIBAN1 e NIBAN2, e 27% entre NIBAN2 e NIBAN3 68. 

Estes genes parecem possuir funções celulares importantes para diferentes 

processos carcinogênicos.  

A proteína codificada por NIBAN1 está altamente expressa em várias células 

cancerígenas e pode desempenhar um papel importante na regulação de alguns 

processos celulares em decorrência de diferentes condições estressoras 42; 44; 69; 70; 71; 

72; 73; 74; 75; 76; 77. NIBAN2 parece fazer parte da via MAPK/ERK, em células de 

melanoma humano 68. Por outro lado, NIBAN3 codifica uma proteína de membrana 

detectada em linfócitos B. Sua expressão é elevada em pacientes com leucemia 

linfocítica crônica 78. 

O gene NIBAN1 foi descrito em 2000, por Majima e colaboradores 79, em 

linhagens carcinogênicas renais tanto em linhagens de murinos quanto de humanos. 

Por ter sido o segundo gene descoberto pelo grupo, este foi chamado de NIBAN, que 

significa “segundo” em japonês. Como descrito anteriormente, existem outras aliases 

para este gene, e de acordo com o Gene Nomenclature Committee, em 2019, foi 

estabelecido que a nomenclatura oficial para este gene seria NIBAN1 80. 

 Como mencionado acima, Majima e colaboradores 79 analisaram genes 

diferencialmente expressos em carcinomas renais de ratos Eker 79. O grupo identificou 

o RNA mensageiro (RNAm) do gene NIBAN1, com 6,5 kb, em tumores renais de ratos 
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Eker e de ratos Wistar, bem como em células normais de cérebro, pulmão, baço e 

músculo esquelético de ratos Wistar.  Em humanos, uma forte expressão foi 

observada em tecidos normais de coração, músculo esquelético, bexiga, pâncreas e 

glóbulos brancos; enquanto em tecidos normais de cólon e baço, foi encontrada 

expressão moderada para este mesmo RNAm. Além disso, em células de carcinoma 

renal humano (hereditary Renal Cell Carcinoma syndromes, hRCCs) foi observada 

uma forte expressão no início da carcinogênese renal, do mesmo modo que 

observado em ratos Wistar. Para definir a estrutura gênica de NIBAN1, o grupo de 

Majima realizou análises com Southern blot, onde os resultados obtidos 

demonstraram uma estrutura conservada de NIBAN1 em humanos e ratos.  Embora 

a expressão de NIBAN1 tenha sido descrita há mais de 20 anos, suas funções não 

estão completamente elucidadas. 

2.4.1  NIBAN1: Localização, estrutura e expressão gênica 

O gene NIBAN1 (ENSG00000135842) está localizado na fita reversa 

(antisense) da região 1q25.3, e apresenta 184.784 kb, de acordo com as coordenadas 

184,790,724-184,974,508 (GRCh38.p13). Este gene possui uma região promotora 

conhecida com cerca de 3.801 pb (ENSR00000017079, chr1:184,971,600-

184,975,401), contém 16 éxons e apresenta cinco variantes transcricionais (Ensemb 

Genome Browser, GRChHg38.p13, Figura 3).  
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Figura 3. Estrutura gênica de NIBAN1 e seus respectivos transcritos. Gene NIBAN1 com os seus 
16 éxons (A). Variantes transcricionais preditas e seus respectivos IDs (B). A variante transcrita 
ENST00000367511.4 contém 14 éxons (Ensembl Genome Browser, GRCh38.p13). 

 

 Utilizando dados de expressão gênica obtidos no banco de dados Atlas de 

Proteínas Humanas (The Human Protein Atlas 81; 82, HPA, versão: 20.1, Figura 4), tem 

sido observado que, em condições basais, o músculo liso, bexiga urinária e glândula 

salivar apresentam altos níveis transcricionais de NIBAN1 (Figura 4A), enquanto os 

níveis de proteínas são elevados na mama, brônquio, endométrio, trompa de Falópio, 

fígado, pâncreas e tonsila 81; 82 (Figura 4B).  
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Figura 4.   Representação gráfica dos níveis de expressão de NIBAN1. Níveis de RNA de NIBAN1. 
(A). Níveis de expressão da proteína NIBAN1 (B). Dados obtidos do Human Proteins Atlas (HPA, 
versão: 20.1), projeto Genotype-Tissue Expression (GTEx, versão: 8) e projeto Functional Annotation 
of the Mammalian Genome - Cap Analysis of Gene Expression (FANTOM5- CAGE,versão: 5.0). 

2.4.2 NIBAN1: localização in situ, estrutura proteica e isoformas 

Em humanos, a proteína NIBAN1 (ENSP00000356481.3) possui 928 

aminoácidos, sua localização parece ser citoplasmática 39; 70; 83; 84; 85, embora também 

haja relatos de localização nuclear 70; 86. A localização citoplasmática de NIBAN1 

parece estar associada à membrana plasmática 81; 82; 87, enquanto em câncer de 

próstata esta proteína foi detectada co-localizada com o ER 76.  Tem sido demonstrado 

que sob condições normais, a proteína NIBAN1 apresenta peso molecular de 130 kDa. 

Entretanto, sob condição de estresse, tais como choque térmico, estresse oxidativo, 

estresse hipertônico e administração de endotoxina (lipopolissacarídeo), NIBAN1 
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parece apresentar dois tamanhos, 70 kDa, além de 130 kDa 70. É interessante notar 

que NIBAN1 apresenta um domínio dnaJ na sua sequência polipeptídica. Este 

domínio é encontrado em membros da família de proteínas de choque térmico, 

reguladas positivamente sob condições de estresse 70. Assim, é possível que a 

presença de NIBAN1 com 70 kDa possa ser consequência do estresse celular a que 

a célula está submetida.  

 A proteína NIBAN1 pode sofrer várias modificações pós-traducionais, sendo 

as fosforilações as mais comuns (Figura 5). Estas modificações foram demonstradas 

através de ensaios envolvendo estresse celular 69; 71; 73; 77. Ji e colaboradores 

analisaram a sequência de aminoácidos de NIBAN1 para identificar proteínas 

quinases responsáveis por sua fosforilação. Dentre as candidatas, AKT1 parece ser 

responsável pela fosforilação de NIBAN1 71.  De acordo com as predições do banco 

de dados PhosphoSitePlus (versão: 6.5.9.3), as fosforilações de NIBAN1 ocorrem em 

diferentes resíduos de serinas, de tirosinas e de treoninas. Por outro lado, as 

acetilações e ubiquitinações ocorrem em resíduos de lisinas 88.  

 



44 
 

 
Figura 5. Frequência de modificações pós-traducionais nos respectivos resíduos da proteína 
NIBAN1. As marcas de fosforilações estão representadas por círculos em azul; acetilações, por círculos 
em verde; ubiquitinações, por círculos em laranja, e outros tipos de marcas por círculos em cinza 
(PhosphoSitePlus, versão: 6.5.9.3) 88.  

2.4.3 Expressão de NIBAN1 no câncer  

Em condições patológicas como o câncer, vários trabalhos têm mostrado que 

a superexpressão de NIBAN1 ocorre em diferentes tumores: renal 79; pulmão 89; 

cabeça e pescoço 84; tireoide 37; ovários 90 e próstata 76. De fato, dados do TCGA, 

integrados ao Atlas de Patologia (The Pathology Atlas, versão: 20.1) 81; 87, têm 

mostrado a expressão aumentada de NIBAN1 em vários tipos de câncer (Figura 6), 

sendo o seu aumento observado nos estadios iniciais da tumorigênese 70; 79; 83. Além 

disso, a expressão de NIBAN1 tem sido considerada como um mecanismo molecular 

de resposta ao estresse celular 42; 44; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 85; 89. Nas condições de 

estresse, NIBAN1 parece desempenhar um papel importante na regulação da 

apoptose, impedindo que a célula morra e permitindo que haja a progressão tumoral 

44; 69; 71; 76; 85. Embora a expressão alterada de NIBAN1 tenha sido relatada em 

diferentes tumores, os mecanismos moleculares que tornam NIBAN1 necessário à 

carcinogênese ainda não estão totalmente elucidados. 
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Figura 6. Expressão de NIBAN1 nos tumores do TCGA. NIBAN1 possui níveis elevados em câncer 
de próstata, cabeça e pescoço, mama e pulmão. Dados obtidos do TCGA 81; 82 a partir do banco de 
dados The Pathology Atlas 87 (versão: 20.1). 

2.4.3.1 Expressão de NIBAN1 no câncer de tireoide  

Em câncer de tireoide, tem sido descrito o aumento da expressão de NIBAN1 

em diferentes tipos histológicos, principalmente em PTCs, FTCs, e em tumores com 

citoplasma oxifílico, bem como em células oxifílicas, oriundas de Tireoidite de 

Hashimoto 37; 39; 42; 45; 83; 91. A primeira descrição da expressão desregulada de NIBAN1 

no câncer de tireoide foi feita por Cerutti e colaboradores 37 que detectaram NIBAN1 

diferencialmente expresso entre FTCs e FTAs. Corroborando estes achados, Patel e 

colaboradores 45 também demonstraram que  NIBAN1 estava diferencialmente 

expresso entres lesões tiroidianas.  

Além disso, através de análises imuno-histoquímicas e moleculares, a 

superexpressão de NIBAN1 também tem sido observada em diferentes estágios da 
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tumorigênese de tireoide, como: microcarcinomas, carcinomas papíliferos e em 

metástases 83. Devido à presença de NIBAN1 nos microcarcinomas, tem sido sugerido 

que este gene possa estar superexpresso desde o estágio inicial da carcinogênese, 

permanecendo expresso durante a progressão neoplásica 83. A expressão de NIBAN1 

também foi detectada na tireoidite de Hashimoto. Neste tipo de lesão, os tireócitos 

estão sob inflamação crônica e suas células sob condição de estresse por dano 

oxidativo, apresentando muitas mitocôndrias alteradas com citoplasma oxifílico 92. Um 

achado interessante é que nos nódulos com citoplasma aumentado por grânulos 

eosinófílos, resultantes do acúmulo de mitocôndrias alteradas, ou seja, citoplasmas 

oxifílicos (ou oncocíticos), a expressão de NIBAN1 estava também aumentada. 

Devido às características celulares destas lesões, tem sido sugerido que NIBAN1 

possa estar intimamente associado às funções mitocondriais alteradas nas condições 

pré-neoplásicas e em tumores oxifílicos 83. 

2.4.4 NIBAN1 e diagnóstico dos nódulos tireoidianos 

A punção aspirativa com agulha fina (PAAF) fornece as informações 

diagnósticas relevantes para avaliar os nódulos de tireoide 5; 93. A PAAF é uma técnica 

simples, segura e confiável. Caso o nódulo não seja facilmente palpável ou cístico, a 

PAAF é realizada sob orientação de ultrassonografia 5; 93.  Nos Estados Unidos e em 

grande parte do mundo, os resultados citológicos da PAAF seguem o sistema de 

classificação Bethesda 94. 

Embora a PAAF seja um método efetivo, um dos desafios no diagnóstico dos 

nódulos tireoidianos ainda é distinguir as lesões benignas (FTA e adenomas de 

células de Hürtle (Hürthle Cell Adenoma, HCA)) das lesões malignas (FTC e variante 

do carcinoma de células de Hürtle (Hürthle Cell Carcinoma, HCC)). Os nódulos 
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foliculares, tanto benignos quanto malignos, possuem características citológicas muito 

semelhantes, as quais são difíceis de serem reconhecidas pela PAAF. Assim, muitos 

dos diagnósticos são frequentemente agrupados como lesões indeterminadas, sendo 

a biópsia cirúrgica necessária para o diagnóstico definitivo 95; 96. Por isso, a 

identificação pré-cirúrgica entre os nódulos de tireoide benignos e malignos ainda é 

um desafio 97. O diagnóstico adequado antes do início do tratamento é crucial para 

uma abordagem personalizada 98. Assim, buscando biomarcadores capazes de 

distinguir estes nódulos, dois grupos identificaram cinco genes diferencialmente 

expressos entre carcinomas e adenomas: Cerutti e colaboradores 37; 38; 39; 40  

detectaram quatro genes diferencialmente expressos (DDIT3, STT3A, NIBAN1 e 

ARG2), e Patel e colaboradores 45 detectaram, além de STT3A e NIBAN1 um terceiro 

gene (TFF3) diferencialmente expresso. Dentre estes genes, foi observado que 

NIBAN1 estava superexpresso tanto em FTCs quanto em PTCs 41; 42; 43; 44. Estes 

dados sugerem que NIBAN1 parece ser um bom candidato a biomarcador, auxiliando 

na distinção de lesões benignas e malignas de tireoide 37; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 83; 91.  

2.4.5 Funções de NIBAN1 no câncer e em outras doenças  

2.4.5.1 Estresse celular 

Como dito anteriormente, o gene NIBAN1 foi descoberto em 2000, devido a sua 

superexpressão no início da carcinogênese renal de ratos Eker 79. Em humanos, a 

expressão de NIBAN1 é semelhante ao processo carcinogênico em ratos Eker. 

Adalchi e colaboradores 70  investigaram vias de sinalização do gene NIBAN1 em 

vários tipos de tumores renais em humanos e ratos. Em humanos, estudaram 

carcinomas renais esporádicos, incluído carcinomas de células claras (clear cell Renal 

Carcinoma, ccRCC), carcinomas de células granulares, carcinomas de células 

fusiformes, bem como em lesões pré-neoplasicas de carcinomas hereditários. A 
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expressão deste gene foi detectada em carcinomas esporádicos e nas lesões pré-

neoplásicas precoces em carcinomas renais hereditários, tanto em humanos quanto 

em ratos 70. Achados da expressão de NIBAN1 em lesões pré-neoplásicas sugerem 

que sua expressão é comumente induzida no estágio inicial da carcinogênese renal, 

independente das mutações nos genes Tsc1 e Tsc2 presentes nos modelos murinos 

de hereditariedade renal 70. Para confirmar que a expressão de NIBAN1 não estava 

associada a estas mutações, foi demonstrado, em ratos Eker, os quais possuem 

mutações dos genes Tsc1 e Tsc2, que a inibição farmacológica da via mTOR/AKT 

não alterava a expressão de NIBAN1, sugerindo que NIBAN1 parece atuar 

independente da via mTOR 70. O grupo também demonstrou que, com a inibição da 

via mTOR/AKT, NIBAN1 se apresentava com 130 KDa e 70 KDa, em resposta ao 

estresse celular, corroborando que esta proteína possa sofrer modificações pós-

traducionais 70. É importante ressaltar há uma isoforma proteica de NIBAN1 predita 

com cerca de 100 aa (ENSP00000414039.1 GRCh38.p13), mas não há relatos na 

literatura da participação desta isoforma para os fenótipos associados a expressão de 

NIBAN1.  

Sun e colaboradores 69 demonstraram que os níveis de expressão de NIBAN1 

são induzidos pelo tratamento com tunicamicina, um indutor do estresse do ER. Além 

disso, em animais nocaute para o gene NIBAN1, foi observado a diminuição da 

fosforilação da subunidade quinase S6 ribossomal p70 (Ribosomal protein S6 kinase 

beta-1, S6K1) e do fator tradução de iniciação eucariótico 4E (Eukaryotic translation 

initiation factor 4E-binding protein 1, 4E-BP) 69. Estes achados sugerem que NIBAN1 

pode estar envolvido com a maquinaria de tradução, pois a fosforilação do S6K1-p70 

e do fator de tradução 4E-EP, em resposta ao estresse do ER, são importantes para 
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o processo de tradução. Além disso, foi demonstrado que a redução da fosforilação 

dessas proteínas modulou a sinalização de morte celular 69. 

Ji e colaboradores 71 demonstraram que NIBAN1 é fosforilado por AKT1 em 

resposta ao estresse gerado por radiação ultravioleta (Figura 7A). Após a exposição 

das linhagens à radiação ultravioleta, foi detectada a fosforilação da proteína NIBAN1 

na serina 602 71. Com a fosforilação de NIBAN1, este se liga à NPM1, impedindo que 

NPM1 se ligue a MDM2. MDM2 livre irá interagir com p53, levando à poliubiquitinação 

e, consequente, degradação de p53 71.  Os resultados indicaram que a fosforilação de 

NIBAN1 é suficiente para levar a degradação de p53, regulando desta maneira a 

apoptose 71.  Por outro lado, em tumor de cabeça e pescoço foi observado que a perda 

da atividade transcricional de p53, foi inversamente proporcional à expressão de 

NIBAN1 84. Estes achados sugerem que NIBAN1 possa atuar na regulação da 

apoptose por vias independentes da degradação de p53 no desenvolvimento do 

tumor. 
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Figura 7. Mecanismo de ação de NIBAN1 em dois contextos cancerígenos. Em resposta à radiação 
ultravioleta, NIBAN1 é fosforilado por AKT1. NIBAN1 fosforilado se liga a NPM1, impedindo que NPM1 
se ligue a MDM2. Assim, MDM2 livre interage com p53, levando à poliubiquitinação e sua posterior 
degradação 71 (A). Em resposta ao estresse do retículo endoplasmático, em câncer de próstata, eIF2α 
é fosforilado, via PERK, e ativa ATF4, o qual induz a expressão de NIBAN1, que por sua vez, inibe a 
fosforilação de eIF2α, em um feedback negativo limitando a morte celular 76 (B). 

  

Em câncer de próstata, NIBAN1 é ativado de forma rápida, em resposta ao 

estresse do ER, por ATF4, ora estimulando a fosforilação de eIF2α, via PERK 

(eIF2AK3), ora inibindo a fosforilação de eIF2α, diretamente via NIBAN1 (Figura 7B). 

Estes dois feedbacks, em resposta ao estresse do ER, positivo e negativo, 

respectivamente, sugerem que a célula pode entrar em apoptose ou senescência, 

dependendo do contexto biológico a que está submetida 76.  

2.4.5.2 Migração e proliferação celular 

Feng e colaboradores 75 detectaram a expressão desregulada de NIBAN1 em 

ccRCC, o subtipo mais agressivo de câncer renal, contribuindo assim para a 

progressão tumoral 75. Eles demonstraram que NIBAN1 interage com a via TIMP-

1/MMP2/MMP9, interferindo com os processos de migração, invasão e proliferação 

celular 75. Zhang e colaboradores 89 demonstraram a participação de NIBAN1 no 

desenvolvimento e progressão do carcinoma pulmonar de células não pequenas 

(Non-Small Cell Lung Cancer). Com a fosforilação de FAK (PTK2), nos resíduos de 

treonina 397 e 576, NIBAN1 parece regular positivamente MMP2 e CCND1, induzindo 

a proliferação e invasão celular 89. Estes achados foram corroborados tanto em 

linhagens de câncer de cólon quanto em linhagens carcinogênicas de tireoide onde 

foi demonstrado que a diminuição de NIBAN1 reduz a proliferação e migração celular 

42; 72. 
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2.4.5.3 Apoptose 

Feng e colaboradores 75 demonstraram que a superexpressão de NIBAN1 

parece ter um papel importante na regulação negativa da apoptose devido a sua 

interação com a via MDM2/p53/Bcl2/Bax 75. Quando superexpresso, NIBAN1 induziu 

o aumento de MDM2 e Bcl2 enquanto diminuiu p53 e Bax, responsáveis pela morte 

celular. Tem sido demonstrado, em linhagens celulares de FTCs e PTCs, que o 

silenciamento de NIBAN1 leva ao aumento dos níveis apoptóticos 42. Estes achados 

coincidem com os achados de Feng e colaboradores 75 em células de carcinomas 

renais, sugerindo que de fato NIBAN1 possa estar envolvido com apoptose.  

Embora pouco se saiba sobre o papel de NIBAN1 em outras patologias, alguns 

trabalhos demonstraram a participação deste gene na regeneração tecidual. A lesão 

vascular leva à ruptura da membrana celular, liberação de ATP e disfunção endotelial 

73; 77. Em enxertos autólogos da veia safena, utilizados para procedimentos de 

revascularização, as lesões causadas durante a coleta e preparação do enxerto 

acarretam falhas no processo de regeneração, aumentando as taxas de apoptose na 

veia implantada 99.  Em lesões vasculares, a via de estresse p38/MAPK/AKT inibe a 

apoptose através da fosforilação de NIBAN1 na serina 602 73; 77. Estes achados 

corroboram que NIBAN1 pode representar um regulador endógeno da ativação de p38 

(MAPK14)/MAPK inibindo a apoptose nas lesões vasculares.  

 Tem sido descrito também que NIBAN1 tem um papel importante na fibrose 

intersticial renal, regulando a apoptose das células epiteliais tubulares renais (HK-2) 

in vitro. Utilizando o modelo de obstrução ureteral unilateral (Unilateral Ureteral 

Obstruction, UUO) em camundongos C57BL/6, foi demonstrado que durante o 

desenvolvimento da obstrução, a expressão de Niban1 diminui gradualmente 

enquanto as taxas de apoptose aumentam. Além disso, o silenciamento de NIBAN1 
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na linhagem HK-2 não apenas aumentou a apoptose induzida pelo estresse, mas 

também promoveu a expressão da caspase 8 e 9 envolvidas no processo de 

apoptose, além de aumentar os marcadores de estresse do retículo BIP (GDF10) e 

CHOP (DDIT3) (Figura 8A). Por outro lado, a superexpressão de NIBAN1, reduziu a 

apoptose e a expressão das caspases 8 e 9, em decorrência do estresse induzido ao 

ER. Estes dados sugerem que NIBAN1 parece estar envolvido na regulação da 

apoptose, em células HK-2, por uma via dependente de caspases  85. 

2.4.5.4 Autofagia 

Nozima e colaboradores 43; 44, utilizando linhagens de tireoide normal, oriundas 

de humano e rato, demonstraram que em condições de estresse, a expressão de 

NIBAN1 foi induzida juntamente com a expressão de proteínas relacionadas à indução 

da autofagia (Figura 8B), enquanto inibiu proteínas da via de sinalização 

AKT/mTOR/p70S6K, envolvidas na supressão da autofagia 43; 44. Por outro lado, em 

linhagens carcinogênicas de tireoide, o silenciamento de NIBAN1 aumentou o fluxo 

autofágico, sugerindo que NIBAN1 inibe a autofagia durante o processo carcinogênico 

de tireoide. Desta maneira, Nozima e colaboradores 43; 44 sugerem que NIBAN1 possa 

desempenhar uma função dupla na regulação da autofagia: 1. em resposta ao 

estresse, NIBAN1 parece aumentar a autofagia basal em células normais da tireoide, 

levando-as a morte celular programada; e 2. nas linhagens tumorais de tireoide, 

NIBAN1 pode estar relacionado à inibição da autofagia, como forma de inibir a 

apoptose, contribuindo para o desenvolvimento e progressão tumoral  43; 44. Estes 

achados são corroborados por estudos em linhagens neuronais, em resposta ao 

tratamento com bilirrubina não conjugada (Unconjugated bilirubin, UCB). Nestas 

células, o tratamento com UCB desencadeia estresse oxidativo, através da 

sinalização de cálcio e estresse do ER, alterando a expressão de NIBAN1 juntamente 
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com outras proteínas relacionadas à autofagia 74. Todos estes estudos funcionais 

sugerem que NIBAN1 possa ser ativado precocemente, em resposta ao estresse 

celular, promovendo o processo autofágico.  

 

Figura 8. NIBAN1 na regulação da apoptose e autofagia. Em linhagens celulares renais, o 
silenciamento de NIBAN1 aumenta a apoptose induzida por estresse do ER e promove a expressão de 
caspase 8, caspase 9, Bip e Chop. Por outro lado, a superexpressão de NIBAN1 reduz tanto a 
apoptose, induzida por estresse no ER, quanto a expressão de caspase 8 e caspase 9.  Estes dados 
sugerem que NIBAN1 possa estar envolvido na regulação da apoptose, através da via dependente da 
caspases  85 (A).  Em condições de restrição nutricional, em linhagem celular da tireoide, a expressão 
de NIBAN1 é aumentada, juntamente com LC3B-II, marcador de autofagia, inibindo a via 
AKT/mTOR/p70S6K, e aumentando morte celular. Por outro lado, o silenciamento de NIBAN1, em 
linhagens de câncer de tireoide, o fluxo autofágico é aumentado, sugerindo que NIBAN1 possa inibir a 
autofagia, nesses modelos evitando a morte celular programada 43; 44 (B). 

2.4.5.5 Microambiente imunológico 

O gene NIBAN1 parece desempenhar papéis importantes no microambiente 

imunológico 100; 101; 102; 103. No câncer colorretal, uma assinatura de quatro genes 

(NIBAN1, BCL2, PMAIP1 e RPS6) foi correlacionada com a infiltração imune 100.  

Zhang et al. 103 avaliaram a heterogeneidade transcriptômica de células T reguladoras 

(Regulatory T cells, Tregs) em diferentes tecidos: baço (Tregs in spleen, S-Treg), 

linfonodos (Tregs in lymph node, LN-Treg), intestino (Tregs in intestine, int-Treg) e 
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tecido adiposo visceral (Tregs in visceral adipose tissue, VAT-Treg). Esta 

heterogeneidade influencia à remodelação transcriptômica das células Tregs em cada 

tecido. O grupo de Zhang et al. 103 buscou caracterizar a heterogeneidade de células 

Tregs por meio de uma assinatura gênica. Esta assinatura foi composta por 11 genes 

com níveis elevados nestes tecidos, sendo NIBAN1 um deles. Esses resultados 

sugerem que esses genes podem desempenhar papéis importantes em diferentes 

ambientes imunológicos 103.  A relação entre a expressão de NIBAN1 e o 

microambiente imune do tumor pode ajudar a entender os mecanismos moleculares 

pelos quais os escapes imunes são originados em função da tumorigênese. 

2.5 Análises de bioinformática  

2.5.1 Atlas do Genoma do Câncer (The Cancer Genome Atlas, TCGA) 

Para analisar in silico o gene NIBAN1, foram utilizados dados provenientes do 

TCGA. O TCGA iniciou-se em 2006 com o objetivo de coletar e analisar dados clínicos 

e moleculares em mais de 33 tipos diferentes de tumores, oriundos de 500 casos por 

tipo tumoral. Este banco de dados é o maior repositório de câncer humano do mundo, 

constituído por informações moleculares e clínicas 104. Os nódulos avaliados pelo 

TCGA variam de acordo com o tipo (sólidos a hematológicos; benignos ou 

metastáticos); de acordo com a agressividade (moderado a agressivo), entre outros 

critérios clínicos 105. Para cada tipo tumoral, o TCGA fornece diferentes categorias de 

informações: genômicas (Genotyping Array, Whole Exome Sequencing); 

transcriptômicas (RNA-Seq; miR-Seq;); epigenômicas (ATAC-Seq; Methylation 

Array); proteômicas (Reverse phase protein array, RPPA), e clínicas (Diagnostic Slide; 

Tissue Slide). Os dados do TCGA podem ser acessados pelo portal Genomic Data 

Commons 106 (GDC), versão: 29.0. (https://portal.gdc.cancer.gov/). 

https://portal.gdc.cancer.gov/
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Os dados armazenados no GDC são fornecidos em diferentes níveis 

estatísticos, ou seja, eles apresentam uma combinação específica de processamento 

(bruto, normalizado, integrado) e de acesso (acesso controlado ou acesso aberto ao 

público) 106; 107.  Os dados são organizados em quatro níveis de classificação: o nível 

1 representa dados brutos não normalizados; o nível 2 representa um nível 

intermediário de processamento e/ou normalização; o nível 3 representa dados 

agregados, normalizados e/ou segmentados, e o nível 4 representa resultados das 

análises integrativas do TCGA e do banco de dados Atlas Pan-Cancer (Tabela 1).  O 

Atlas Pan-Cancer consiste em dados de meta-análises, contendo características 

genômicas de amostras de câncer, correlacionadas com os dados de tecidos normais 

de 38 tipos de tumores presentes nos seguintes Consórcios: Genomas do Pan-Cancer 

(Pan-cancer analysis of whole genomes, PCAWG); Consórcio Internacional do 

Genoma do Câncer (International Cancer Genome Consortium, ICGC), e do próprio 

TCGA. O nível 0 representa dados que não se enquadram em nenhum dos níveis 

descritos e possuem acesso controlado. As informações sobre a classificação e nível 

dos dados podem ser encontradas no GDC (https://gdc.cancer.gov/resources-tcga-

users/tcga-code-tables/data-levels).   

Tabela 1. Nível de classificação dos dados do TCGA 

 

Os dados de acesso aberto (Níveis 1- 4) do GDC não exigem autenticação ou 

autorização para acessá-los e, geralmente incluem dados genômicos de alto nível, 

Nivel Definição

1 Dados não tratados

2 Dados normalizados

3 Dados agregados

4 Dados de regiões de interesse

0 Sem nível 

https://gdc.cancer.gov/resources-tcga-users/tcga-code-tables/data-levels
https://gdc.cancer.gov/resources-tcga-users/tcga-code-tables/data-levels
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bem como a maioria dos elementos de dados clínicos e de bioespécime. Esses dados 

incluem arquivos que não podem identificar os indivíduos. Os dados controlados (nível 

0) incluem: dados identificáveis; dados de sequenciamento genômico de baixo nível; 

variantes de linhagem germinativa; dados SNP6 (Affymetrix Genome-Wide Human 

SNP Array 6.0), e certos elementos de dados clínicos 105. 

No TCGA, o câncer de tireoide utiliza a identificação de projeto TCGA-THCA 

(Thyroid Carcinoma). Os dados do TCGA-THCA são avaliados para três variantes 

histopatológicas do carcinoma papilífero de tireoide: CVPTC; FVPTC e TCVPTC. Os 

dados disponíveis especificamente para o TCGA-THCA são oriundos das seguintes 

análises: Genotyping Array (505 casos); Methylation Array (507 casos); Whole exome 

sequence (489 casos); RNA-Seq (562 casos); miRNA-Seq (506 casos); ATAC-Seq 

(14 casos). Além disso, este banco de dados contém informações clínicas (506 

prontuários) e lâminas de tecidos (506 cortes histológicos) para todas as amostras 

coletadas 34. Os dados do TCGA-THCA podem ser acessados pelo portal GDC 

(https://portal.gdc.cancer.gov/projects/TCGA-THCA). 

2.5.2 Dados de sequenciamento completo de RNA (RNA-Seq) derivados do TCGA-

THCA 

RNA-Seq é um método de sequenciamento usado para determinar os níveis de 

expressão gênica. O RNA total é inicialmente extraído da célula e transcrito 

reversamente em DNA complementar (cDNA). Em seguida, o cDNA é lido em uma 

plataforma de sequenciamento de última geração. No RNA-Seq, o número de leituras, 

determinadas como originadas de cada transcrição (geralmente por alinhamento), são 

utilizadas para estimar o nível de expressão de cada gene. Os dados de RNA-Seq do 

GDC são usados para gerar um perfil de expressão gênica de amostras tumorais em 

muitos tipos de câncer e para determinar quais níveis de expressão gênica são 

https://portal.gdc.cancer.gov/projects/TCGA-THCA
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responsáveis pelo desenvolvimento do tumor. O GDC harmoniza os dados de RNA-

Seq alinhando as leituras de RNA bruto ao genoma de referência GRCh38, calculando 

assim os níveis de expressão gênica com protocolos padronizados. Os dados de 

RNA-Seq estão disponíveis principalmente para amostras de tumor, embora algumas 

amostras normais tenham dados de RNA-Seq associados 107. 

O fluxo de trabalho, elaborado pelo GDC, começa com os arquivos de entrada 

(FASTQ) que são alinhados ao genoma de referência (GRCh38) usando o método 

STAR 2-pass  108 e quantificados pelo HT-Seq 109. O GDC usa o GENCODE (versão: 

22) como o padrão para o alinhamento gênico. A análise de sequenciamento de alto 

rendimento HT-Seq (High-throughput sequence analysis, HT-Seq) é utilizada para 

calcular o número de leituras que se alinham a diferentes genes no genoma. Neste 

fluxo de trabalho, apenas as leituras que podem ser atribuídas exclusivamente a um 

gene são contabilizadas.  O GDC também produz a quantificação em nível gênico nas 

unidades de Fragmentos por quilobase de transcrição por milhão de leituras 

mapeadas (Fragments Per Kilobase of transcript per Million mappped reads, FPKM)  

110 e normalização do quartil superior (Upper-Quartile Normalized FPKM, FPKM-UQ) 

110; 111. Ao contrário do método HT-Seq, os métodos de quantificação FPKM e FPKM-

UQ normalizam apenas as contagens brutas atribuídas aos genes codificadores, 

excluindo os genes não codificadores (Figura 9). 
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Figura 9. Fluxo de trabalho de RNA-Seq do TCGA presentes no Genomic Data Commons (GDC). 
O sequenciamento de RNA total é fornecido em formato BAM, seguido da conversão para o formato 
FASTQ. Em seguida as leituras são alinhadas ao genoma de referência (GRCh38) usando o método 
STAR 2-pass, seguida da quantificação pelo método HT-Seq. Os dados de RNA-Seq estão disponíveis 
no GDC nos formatos:  HT-Seq, FPKM e FPKM-UQ. 107.  

Para facilitar a análise, os dados de RNA-Seq são acessíveis no GDC em várias 

etapas intermediárias de acordo com o fluxo de trabalho contido na Tabela 2. 

Tabela 2. Descrição de cada tipo de arquivo disponível para download no GDC. 

 

Tipo Descrição Formato

Alinhaento RNA-Seq

Leituras  compiladas e que foram alinhadas ao  

GRCh38. As leituras que não foram alinhadas são 

incluídas para facilitar a disponibilidade de 

conjuntos de leituras brutas

BAM

Contagens de leitura HT-Seq
Número de leituras alinhadas a cada gene, 

calculado por HT-Seq
TXT

Contagens de leitura STAR 
Número de leituras alinhadas a cada gene, 

calculado por STAR
TSV

FPKM

Um valor de expressão normalizado que leva em 

consideração o comprimento de cada gene e o 

número de leituras mapeadas para todos os genes 

codificadores de proteínas

TXT

TXT

Uma versão modificada da fórmula FPKM na qual a 

contagem de leitura do percentil 75 é usada como 

denominador no lugar do número total de leituras 

mapeadas para todos os genes codificadores de 

proteínas

FPKM-UQ
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2.5.3 Dados de mutações somáticas derivados do TCGA-THCA 

Para a detecção de variantes somáticas a partir dos dados de sequenciamento 

completo do exoma (Whole exome sequencing, WES), o TCGA compara um conjunto 

de alinhamentos tumorais e normais correspondentes, produzindo um arquivo VCF 

(Variant Call Format). A partir destes arquivos são gerados os arquivos Mutation 

Annotation Format (MAF), um tipo de arquivo de texto delimitado por tabulação com 

informações de mutações agregadas de arquivos VCF. Os arquivos VCF geralmente 

têm variantes relatadas em várias transcrições, enquanto os arquivos MAF gerados a 

partir dos VCFs relatam apenas as variantes mais frequentes. Arquivos MAFs de 

mutações somáticas, são processados posteriormente para remover variantes de 

baixa qualidade e potenciais variantes de linhagem germinativa. O GDC produz 

arquivos MAF em dois níveis de permissão: protegido e de acesso aberto 112; 113.  

2.5.4 Ontologia Gênica (Gene Ontology, GO) 

O consórcio Ontologia Gênica (Gene Ontology, GO, versão: 2021-07-02, 

http://www.geneontology.org) é um recurso gratuito de bioinformática que fornece 

informações sobre a função do produto gênico, usando propriedades em comum de 

cada gene, que possam representar os processos biológicos 114; 115. O consórcio GO 

fornece uma fonte abrangente de dados baseados em evidências para descrever as 

funções biológicas tanto dos transcritos (incluindo RNAs codificadores e não 

codificadores) quanto de proteínas 114; 115.  Estes dados são descritos sob três 

aspectos (Tabela 3): 1. processos biológicos (Biological Process, BP), corresponde a 

processos biológicos “maiores”, orquestrados por múltiplas atividades moleculares, 

tais como reparo do DNA; 2. componente celular (Cellular Component, CC), 

corresponde a localização relativa de estruturas celulares nas quais o produto gênico 

http://www.geneontology.org/
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realiza a sua função, e 3. funções moleculares (Molecular Function, MF), corresponde 

a atividade de um produto gênico de acordo com a sua função molecular 114; 115. 

Tabela 3. Classes de funções gênicas (termos da Ontologia Gênica) 

 

2.5.5 Ferramenta GeneHancer-Regulatory Elements 

GeneHancer é um banco de dados de elementos reguladores humanos 

(realçadores e promotores) e seus preditos genes-alvo, que está embutido no 

GeneCards.  O banco de dados GeneHancer foi criado integrando mais de 1 milhão 

de elementos regulatórios de vários bancos de dados de todo o genoma. As 

associações entre os elementos reguladores e os genes-alvo foram baseadas em 

múltiplas fontes de dados moleculares: The Encyclopedia of DNA Elements 

(ENCODE), the Ensembl regulatory build (Ensembl), the Functional Annotation of the 

Mammalian Genome (FANTOM) e o navegador VISTA Enhancer. GeneHancer 

emprega um algoritmo de integração que visa remover a redundância e gera uma 

pontuação de confiança para cada elemento regulatório baseado nas anotações de 

cada um dos banco de dados 116. 

2.6 Considerações Finais 

Com base em tudo que foi descrito na Revisão da Literatura, o gene NIBAN1 

parece ter um papel muito relevante tanto no processo carcinogênico de tireoide 

quanto na sua manutenção 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 83. Entretanto, suas funções biológicas 

não estão completamente elucidadas. Assim, com a finalidade de ampliar o 

entendimento acerca de NIBAN1 nos tumores diferenciados de tireoide, o presente 

trabalho buscou inferir as funções biológicas de NIBAN1 e analisar in silico como a 

ID do conjunto de dados Nome do conjunto de dados Grupo

Biological Process biological_process [GO:ID] BP

Cellular Component cellular_component [GO:ID] CC

Molecular Function  molecular_function [GO:ID] MF  
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expressão deste gene é afetada pelo perfil mutacional dos PTCs provenientes do 

banco de dados TCGA, validando estes resultados em dados de FTAs, FTCs, e PTCs 

derivados de coortes brasileiras de câncer de tireoide e em outros tumores do TCGA. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  Objetivo geral 

- Predizer as funções biológicas e analisar o perfil de expressão do gene NIBAN1, a 

partir dos dados de expressão gênica e de mutações somáticas do TCGA em 

amostras de câncer de tireoide (THCA) e sua posterior validação biológica. 

 

3.2  Objetivos específicos  

- Relacionar a expressão de NIBAN1 com as características patológicas das amostras 

de PTCs derivadas do TCGA-THCA; 

- Estratificar as amostras tumorais de acordo com o nível de expressão de NIBAN1 

nos subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High; 

- Identificar as vias biológicas preditas para NIBAN1 e os genes diferencialmente 

expressos no subconjunto NIBAN1-High em comparação ao subconjunto NIBAN1-

Low. 

- Avaliar a influência do perfil genético das amostras que constituem os subconjuntos 

NIBAN1-Low e NIBAN1-High, sobre a expressão de NIBAN1; 

- Predizer os tipos de células infiltrantes compõem os subconjuntos NIBAN1-Low e 

NIBAN1-High; 

- Validar a influência do perfil genético sobre a expressão do gene NIBAN1 a partir de 

dados de expressão gênica de coortes brasileiras de carcinomas diferenciados de 

tireoide e adenomas; 



64 
 

- Avaliar a influência das mutações KN-HRAS e BRAF, em outros tumores do TCGA, 

sobre a expressão de NIBAN1. 

- Predizer os fatores de transcrição para a regulação do gene NIBAN1, ativados 

através da via de sinalização MAPK; 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 
 

4.1 Elaboração do fluxo de trabalho  

As análises in silico envolveram a geração de arquivos por meio de uma série 

de processamentos, chamadas de fluxos de trabalho (pipelines). Um dos fluxos 

envolveu a obtenção dos dados de RNA-Seq oriundos de banco de dados TCGA, 

seguida da normalização dos dados tanto para análises exploratórias e correlação 

com dados clínicos, quanto a utilização dos dados brutos para a criação de dois 

subconjuntos amostrais e posterior análise de expressão diferencial e enriquecimento 

funcional. Em seguida, foi criado um fluxo de trabalho que envolveu a predição da 

relação entre a expressão do gene NIBAN1 e o perfil mutacional dos subconjuntos, 

utilizando dados de WES obtidos do TCGA e a validação dos resultados em coortes 

brasileiras de câncer de tireoide e em outros tumores do TCGA. Para o 

desenvolvimento destas análises, diferentes ferramentas e programas foram 

utilizados (Figura 10). Assim, todos os fluxos de trabalho em conjunto foram 

importantes para predizer as funções do gene NIBAN1 em amostras de tumores 

diferenciados de tireoide. 



67 
 

 

Figura 10. Implementação do fluxo de trabalho integrado para avaliação funcional de NIBAN1 no 
câncer de tireoide. Este fluxograma inclui as etapas e ferramentas/programas utilizadas para inferir o 
significado clínico da expressão do gene NIBAN1, expressão diferencial de genes, enriquecimento 
funcional e validação dos resultados.  

4.2 Análises in silico com os dados do TCGA-THCA 

4.2.1 Projeto TCGA-THCA: obtenção dos dados de expressão gênica e dados 

clínicos   

 Os dados de sequenciamento de RNA analisados foram oriundos do nível 2 do 

TCGA-THCA, de acesso público e possuem nível intermediário de processamento 

(HT-Seq). Este processamento intermediário realizado pelo próprio TCGA concentra-

se na geração de valores de expressão gênica (RNA-Seq) a partir do alinhamento das 

leituras mapeadas para cada gene (ver item 2.5.2). Essas contagens são realizadas 

usando HT-Seq (high-throughput sequencing data, pacote Phyton, versão: 0.13.5). 

4.2.2 Projeto TCGA-THCA: obtenção dos dados de genotipagem 

Os dados de genotipagem foram obtidos de variantes somáticas oriundas das 

análises de WES do TCGA.  Esses dados reúnem as variantes somáticas que são 

identificadas comparando as frequências de alelos a partir de alinhamentos de 
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amostras normais e tumorais, anotando cada variante e agregando-as em um arquivo 

MAF (item 2.5.3).  Os dados de mutações do projeto TCGA-THCA, constituídos por 

484 casos, foram analisados com o auxílio do pacote Maftools (versão: 4.1) 117. 

4.2.3 Importação dos dados para o ambiente R  

Os dados utilizados neste projeto foram importados do TCGA para o ambiente 

R (versão: 4.0.2), com o auxílio de pacotes R disponíveis tanto no CRAN (The 

Comprehensive R Archive Network, versão: 4.0.2) quanto no Bioconductor (versão: 

3.12). Os dados de RNA-Seq (GRCh38.p13) e os dados de genotipagem, do projeto 

TCGA-THCA foram obtidos com o pacote TCGAbiolinks (versão: 4.0) 105. O pacote 

TCGAbiolinks (versão: 4.0) é  licenciado pelo General Public License (GPLv3), e está 

disponível gratuitamente através do repositório Bioconductor 

(http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/TCGAbiolinks.html). Os dados de 

RNA-Seq foram mantidos no formato de arquivo SummarizedExperiment (versão: 

4.0.2). O formato SummarizedExperiment permite o armazenamento tanto de matrizes 

numéricas (contagens de leitura para cada gene) quanto de muitos metadados 

(condições clínico-patológicas de cada amostra). O formato SummarizedExperiment 

é visualizado como objetos compilados onde as linhas representam recursos de 

interesse (por exemplo, genes, transcritos, éxons) e as colunas representam as 

amostras.  

4.2.4 Estratificação amostral  

Os dados de expressão no formato HT-Seq (item 4.2.1) derivados das 

amostras tumorais foram utilizados inicialmente para a estratificação das amostras de 

acordo com a expressão de NIBAN1. Esta estratificação foi realizada a partir da 

medida dos quartis da expressão deste gene. O primeiro quartil corresponde a 25% 

da expressão de NIBAN1, o segundo quartil é a mediana e corresponde a 50% da 

http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/TCGAbiolinks.html
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expressão, enquanto o terceiro quartil corresponde aos últimos 25% da expressão 

deste gene. O primeiro quartil possui a expressão mínima de NIBAN1. O valor deste 

quartil foi utilizado para a seleção das amostras de PTC que apresentavam a 

expressão mais baixa deste gene, criando-se assim o subconjunto amostral NIBAN1-

Low. Por outro lado, o terceiro quartil que representa a expressão máxima deste gene 

foi utilizado para a seleção das amostras que possuíam a expressão elevada de 

NIBAN1, criando-se o subconjunto NIBAN1-High. A partir da criação destes dois 

subconjuntos, foi realizada a análise de expressão diferencial (item 4.2.5) e a 

avaliação do perfil mutacional destas amostras, a partir dos dados de mutações 

somáticas obtidos do TCGA (item 4.2.2). 

4.2.5 Normalização e expressão diferencial dos genes  

Para verificar a eficácia do sequenciamento e realizar o processamento dos 

dados, os valores (ou estimativas) de leituras sobrepostas para um determinado gene 

não podem ser interpretados diretamente como valores absolutos dos níveis de 

expressão gênica. O valor obtido para um único gene em uma única amostra é 

baseado no número de leituras atribuídas a cada gene, a partir do processo de 

alinhamento com a sequência genômica de referência. As leituras contabilizadas a 

cada gene correspondem ao número estimado de transcritos. O processo de 

normalização é uma etapa essencial em uma análise de RNA-Seq, na qual a matriz 

de contagem de leitura é transformada, geralmente em escala logarítmica 

regularizada (rLog), para estabilizar a variância em torno da média de expressão 

gênica 118. Assim, a normalização permite inferir a proporção de transcritos 

correspondentes a um determinado gene, a qual pode variar em diferentes condições 

biológicas 118; 119.  
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A partir do SummarizedExperiment, contendo os dados no formato HT-Seq e 

informações clínicas de cada amostra, foram executadas duas análises utilizando os 

dados brutos: (1) normalização dos dados brutos para análises exploratórias, 

utilizadas para comparações da expressão gênica entre as amostras, e (2) a partir das 

amostras estratificadas (item 4.2.4), foi realizada a análise de expressão gênica 

diferencial. Ambas análises foram executadas com o auxílio do pacote DESeq2 

(versão: 4.0) 118. O pacote DESeq2 é um pacote R licenciado pelo General Public 

License (GPLv3) (https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/DESeq2.html).  

O processo de normalização envolveu a etapa 4 de análise, enquanto a análise 

de expressão gênica diferencial envolveu outras três etapas (1, 2 e 3). Para a 

normalização dos dados, o pacote DESeq2 utilizou o fator de normalização 

(normalization factor), explicado mais adiante na Etapa 4. Por outro lado, para a 

análise de expressão gênica diferencial, o DESeq2 utilizou o fator de tamanho (size 

fator), explicado na Etapa 3. As etapas 1, 2, 3 e 4, executas pelo DESeq2, são as 

seguintes:  

Etapa 1: criação de um valor de pseudo-referência (média geométrica) 

Para cada gene (= linha do SummarizedExperiment), foi determinada a média 

geométrica de suas contagens de leitura (transcritos) em relação a todas as amostras 

(Tabela 4) (produzindo um valor de "pseudo-referência", ou seja, um valor por gene) 

120; 

Tabela 4. Criação de um valor de pseudo-referência 
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Etapa 2: razão de cada gene/amostra a partir do valor de pseudo-referência  

Em seguida, dividiu-se todos os valores da matriz de contagem do 

SummarizedExperiment pelo valor de pseudo-referência correspondente (Tabela 5). 

Para cada gene em cada amostra, as razões (amostra/pseudo-referência) foram 

calculadas 120;  

Tabela 5. Cálculo da expressão de cada gene/amostra a partir do valor de pseudo-referência 

 

 

Etapa 3: fator de tamanho para cada amostra (size factor) 

A classificação de cada gene diferencialmente expresso foi calculada a partir das 

razões geradas para cada gene/amostra. O valor da mediana foi então calculado a 

partir de todas as razões para cada gene, sendo considerado o fator de tamanho (size 

factor). O método da mediana das razões pressupõe que nem todos os genes são 

expressos diferencialmente 120. Portanto, os fatores de tamanho devem levar em conta 

a cobertura do sequenciamento e a composição do transcrito da amostra 119; 

Etapa 4: valores de contagem normalizados usando o fator de normalização 

(normalization factor) 

A normalização dos dados foi realizada dividindo o valor de contagem bruta (Tabela 

6) de cada gene em cada amostra pelo fator de normalização de cada amostra 

(mediana), gerando valores de contagem normalizados para uma amostra 

individualizada. Este processo foi realizado para todos os valores de contagem (cada 

gene em cada amostra) 120.  

Amostra-A Amostra-B
Valor de pseudo-

referência

Proporção da amostra 

A/ref

Proporção da amostra 

B/ref

Contagens associadas 

ao gene (amostra - 

B/Pseudo-ref)G
e

n
e Contagens 

associadas ao 

gene (amostra-A)

Contagens 

associadas ao gene 

(amostra-B)

Média geomátrica de 

todas as amostras 

√(amostra A*amostra B)

Contagens associadas 

ao gene (amostra - 

A/Pseudo-ref)
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Tabela 6. Cálculo dos valores de contagem normalizados usando o fator de normalização 

 

Após a normalização, devido à dinâmica relativamente grande dos valores de 

expressão que os dados de RNA-Seq podem cobrir, a expressão de cada gene foi 

transformada para a escala logarítmica (Log2) 120.  

4.2.6 Análise da expressão de NIBAN1 e sua relação com as variáveis clínicas  

A partir dos dados de expressão normalizados (item 4.2.5), a relação entre a 

expressão do gene NIBAN1 e as variáveis clínicas foi analisada utilizando os testes 

de hipóteses paramétricos (Teste t de Student, para amostras independentes e 

ANOVA), não paramétricos (Wilcoxon-Mann-Whitney e Kruskal-Wallis) e testes de 

associação (Teste de 2). As variáveis clínicas analisadas foram classificadas como 

variáveis demográficas (Tabela 7), variáveis diagnósticas (Tabela 8) e variáveis 

moleculares (Tabela 9). 

Tabela 7.  Características demográficas das amostras TCGA-THCA. 

 

 

Amostra-A Amostra-B

Valor bruto de expressão/mediana  

(amostra-A)

Valor bruto de expressão/mediana  

(amostra-B)G
e

n
e

Total (562) %

hispânico ou  latino 42 7,5

não hispânico ou  latino 404 72,1

não reportado 114 20,4

feminino 408 72,9

masculino 152 27,1

asiático 54 9,6

negro ou afro-americano 32 5,7

branco 374 66,8

não reportado 99 17,7

vivo 540 96,4

morto 20 3,6

sexo

raça

D
e

m
o

g
rá

fi
c

a
s

estado vital

Características 

Etnia 
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Tabela 8. Características diagnósticas das amostras TCGA-THCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (562) %

Tecido sólido normal 58 10,4

Tumor sólido primário 504 89,6

 estádio I 316 56,4

 estádio II 59 10,5

 estádio III 124 22,1

 estádio IV 2 0,4

 estádio IVa 49 8,8

 estádio IVc 8 1,4

não reportado 2 0,4

CVPTC 321 69,5

FVPTC 98 21,2

TCVPTC 34 7,4

outros (não informado) 9 1,9

T1 51 9,1

T1a 21 3,8

T1b 82 14,6

T2 186 33,2

T3 191 34,1

T4 12 2,1

T1 15 2,7

T2 T3 0,4

M1 11 1,9

MX 226 40,2

N0 258 46,1

N1 72 12,9

N1a 97 17,3

N1b 78 13,9

NX 55 9,8

sim 38 171

não 522 255

baixo 171 38

intermediário 255 56,7

alto 24 5,3

Classificação 

AJCC (M)

Classificação 

AJCC (N)

Malignidade 

anterior

Grau de risco

Características 

variante 

histopatólogica do 

PTC

tipo de amostra

Classificação 

AJCC (T)

estadiamento 

tumoral

D
ia

g
n

ó
s

ti
c

a
s
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Tabela 9. Características moleculares das amostras TCGA-THCA. 

 

4.2.7 Enriquecimento funcional  

A partir dos genes diferencialmente expressos, selecionados no item 4.2.5, foi 

realizada a análise de enriquecimento funcional. Esta análise ajuda a inferir as 

funcionalidades de um gene ou de um grupo de genes selecionados previamente na 

análise de expressão diferencial. Como mencionado anteriormente (item 2.5.4), o 

banco de dados GO inclui principalmente funções genéticas em três níveis: BP, MF e 

CC. O pacote ClusterProfiler (versão: 4.0.2) 121 foi utilizado para detectar as vias e 

funções dos genes diferencialmente expressos.   

4.2.8 Predição do infiltrado celular nos subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High 

Para inferir a fração de células imunes infiltrantes nos subconjuntos NIBAN1-

Low e NIBAN1-High (item 4.2.4), foi utilizada a ferramenta TIMER 122; 123; 124 (versão: 

2.0, http://timer.cistrome.org/). A partir dos dados de expressão gênica normalizados 

das amostras que compunham os subconjuntos amostrais, a ferramenta TIMER 

estimou a fração relativa de 22 tipos de células do sistema imune usando o método 

computacional CIBERSORT (versão: 1.04) 125. Para inferir estas infiltrações, o método 

CIBERSORT utilizou uma matriz de assinatura de genes de leucócitos, denominada 

LM22. Esta assinatura contém 547 genes que distinguem 22 fenótipos de células 

hematopoiéticas humanas, incluindo sete tipos de células T, células B virgens e de 

memória, células plasmáticas, células Natural Killer (NK) e subconjuntos mieloides 125.  

Total (562) %

BRAF 
V600E 232 47,3

RAS 52 10,6

Outras mutações 207 42,2

BRAF-Like 270 69,6

RAS-Like 118 30,4

C228A 1 2,8

C228T 27 75

C250T 8 22,2

Características 

Mutação em 

oncogenes (BRAF ou 

RAS)

Classificação BRAF-

Like ou RAS-Like

M
o

le
c

u
la

re
s

mutações em TERT
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Resumidamente, CIBERSORT estimou a fração relativa de cada tipo de célula do 

sistema imune da matriz de assinatura (LM22), de forma que a soma de todas as 

frações seja igual a 1, para uma determinada amostra de interesse 123; 126. A pontuação 

absoluta da fração de células do sistema imune é estimada pelo nível de expressão 

de todos os genes na matriz de assinatura LM22, dividido pelo nível de expressão de 

todos os genes na amostra 123; 126.  

4.3 Validação das predições in silico  

4.3.1 Dados de carcinomas diferenciados de tireoide provenientes de coortes 

brasileiras  

Para validar os resultados das análises in silico, foram utilizados dados 

normalizados da expressão de NIBAN1 derivados de ensaios de RT-qPCR (Real-Time 

Quantitative Reverse Transcriptione) e de RNA-Seq de coortes brasileiras de câncer 

de tireoide, previamente analisados em outros trabalhos pelo nosso grupo 41; 42; 43; 

44;127; 128; 129; 130; 131. Estes dados possuem acesso restrito e fazem parte do banco de 

dados de câncer de tireoide do Laboratório As Bases Genéticas dos Tumores da 

Tiroide, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP, Campus SP), coordenado 

pela Professora Dra. Janete Maria Cerutti, da Disciplina de Genética.  

A influência das mutações nos oncogenes BRAF e KN-HRAS sobre a 

expressão de NIBAN1 foi avaliada a partir de dados de RNA-Seq previamente 

processados e analisados em outros projetos do nosso grupo 127; 128; 129; 130; 131. Para 

estas análises foram utilizadas duas amostras classificadas como CVPTC, com a 

mutação BRAF V600E, bem como seis de FTC e quatro de FVPTC, com mutações em 

genes na família RAS. As amostras foram obtidas previamente processadas e 

normalizadas 127; 128; 129; 130; 131. Resumidamente, o conjunto total de leituras 

emparelhadas de RNA-Seq foi mapeado contra o genoma humano para análise de 
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expressão gênica (GRCh38) e chamada de variantes (GRCh37) usando STAR 

(versão: 2.7). A abundância de transcritos foi estimada usando HT-Seq (versão: 

0.11.4) 109 e o GENCODE (versão: 24) foi utilizado como referência para o 

transcriptoma humano.  Em posse destes dados previamente analisados pelo nosso 

grupo, foi validada a influência do perfil mutacional sobre a expressão de NIBAN1.  

Os dados de expressão de NIBAN1 derivados dos ensaios de RT-qPCR foram 

provenientes das seguintes amostras: 9 CVPTC; 18 FVPTC; 10 amostras de FTC, e 

15 amostras de FTA, totalizando 52 amostras. Nas amostras de câncer de tireoide, os 

níveis de expressão foram calculados previamente de acordo com o método 

ΔΔCt comparativo 132. Os FTAs foram utilizados como grupo de controle. Assim, as 

amostras foram estratificadas por classificação histológica e perfil mutacional, em 

seguida foram utilizadas para a validação dos resultados encontrados no TCGA-

THCA.  

4.3.2 Validação in silico da expressão de NIBAN1 e perfil mutacional em outros 

tumores do TCGA  

A partir do Portal UCSC Xena (UCSC Xena, 2019, http://xena.ucsc.edu/) 132, 

foram obtidos os dados de RNA-Seq (dados previamente processados e 

normalizados) de outros tipos tumorais que apresentam altas taxas de mutações em 

BRAF e RAS, tais como: melanoma cutâneo (326 amostras); adenocarcinoma 

colorretal (293 amostras), e adenocarcinoma de pulmão (189 amostras). Estes dados 

foram utilizados para avaliar se a expressão do gene NIBAN1 está alterada na 

presença da mutação BRAF ou RAS nestes tumores. O UCSC Xena é um recurso de 

acesso aberto para exploração interativa de conjuntos de dados genômicos 

multidimensionais do TCGA.  

http://xena.ucsc.edu/
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4.4 Regulação do gene NIBAN1 pelos principais fatores de transcrição 

ativados a jusante de ERK1/2 na via de sinalização MAPK 

Para investigar a regulação do gene NIBAN1, foi realizada a análise da região 

promotora deste gene (ENSR00000017079, chr1:184,971,600-184,975,401, 

GRCh38/hg38), restringindo a investigação, aos principais fatores de transcrição 

ativados a jusante de ERK1/2 na via de sinalização MAPK (JUN; FOS; ELK; ETS; 

MYC e MSK). Para estas análises, foi utilizada a ferramenta GeneHancer-Regulatory 

Elements presente no banco de dados GeneCards (versão: 5.8) (item 2.5.5). 
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5. RESULTADOS 

 
 

5.1 Resultado das análises in silico com os dados do TCGA-THCA 

5.1.1 Expressão de NIBAN1 em carcinomas papilíferos de tireoide  

A partir dos dados do TCGA-THCA de expressão gênica normalizados e Log2 

transformados, a expressão de NIBAN1 nos PTCs foi avaliada. Para esta análise, 

foram utilizadas 58 amostras de tecido normal e seu equivalente tumoral.  O TCGA-

THCA não possui amostras normais de todos os tecidos tumorais, por isso, para 

reduzir os vieses, foi realizada uma análise pareada entre as amostras tumorais que 

possuíam seu equivalente normal.  Os resultados mostraram que a expressão de 

NIBAN1 está aumentada nos tumores em comparação ao tecido normal (p-value = 

7,8e-07, Figura 11). 

 

Figura 11. Expressão de NIBAN1 entre amostras normais e tumorais do TCGA-THCA. NIBAN1 
tem expressão aumentada nos tumores em comparação aos respectivos tecidos normais (p-value = 

7,8e-07). Dados são apresentados como média  DP (n = 58). p-value representa a análise estatística 
a partir do teste Wilcoxon para amostras pareadas. 
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5.1.2 Expressão de NIBAN1 nas variantes histopatológicas do carcinoma papilífero 

de tireoide  

Para avaliar se a expressão de NIBAN1 apresentava diferenças entre as 

variantes histopatológicas do PTC, as amostras tumorais foram estratificadas em 

CVPTC, FVPTC e TCPTC.  Os resultados mostraram que a expressão de NIBAN1 

aumenta de acordo com a variante histopatológica, sendo sua expressão maior em 

TCPTC, seguida do CVPTC e menor em FVPTC (p-value = 5e-11, Figura 12). 

 

Figura 12. Expressão de NIBAN1 ente as variantes histopatológicas em PTC do TCGA-THCA. A 
expressão de NIBAN1 difere entre as variantes histopatológicas em PTCs (p-value = 5e-11). Dados são 

apresentados como média  DP. p-value representa a análise estatística do teste não paramétrico de 
Kruskal-Wallis. 
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5.1.3 Associação entre NIBAN1 e as características clínico-patológicas do TCGA-

THCA 

Além do aumento da expressão de NIBAN1 estar associado com às variantes 

histopatológicas em PTCs, foi avaliado se o aumento da sua expressão poderia estar 

relacionado com as características clínico-patológicas. Os parâmetros clínico-

patológicos das amostras do TCGA-THCA foram estabelecidos de acordo com a 

classificação do American Joint Committee on Cancer/Tumor-Node-Metastasis (8° 

edição) 34; 133 . 

 O primeiro parâmetro clínico avaliado foi o estadiamento. Este parâmetro é 

dividido em: Estadio I - tumor pequeno, sem disseminação para os linfonodos e sem 

metástase; Estadio II - tumor maior, mas não é invasivo e sem disseminação para os 

linfonodos e sem metástase; Estadio III - tumor ≥ 4 cm, mas ainda contido na tireoide, 

sem disseminação para os linfonodos e sem metástase, e Estadio IV - tumor que se 

espalhou para estruturas próximas, independentemente de se espalhar para os 

gânglios linfáticos, mas não se espalhou para locais distantes. O segundo parâmetro 

clínico avaliado foi o tamanho do tumor. Este parâmetro é dividido em: T1 - tumores 

com até 2 cm; T2 - tumores com 2 a 4 cm; T3 – tumores com diâmetros maiores que 

4 cm, e T4 – tumores que apresentam extensão extratireoidiana. O último parâmetro 

clínico avaliado foi a metástase para linfonodos cervicais. Este parâmetro é divido em: 

N0 - sem acometimento dos linfonodos; N1a - acometimento dos gânglios linfáticos 

ao redor da tireoide (gânglios linfáticos pré-traqueais, paratraqueais e pré-laríngeos); 

N1b - acometimento dos gânglios linfáticos ao redor da tireoide, bem como linfonodos 

cervicais unilaterais, bilaterais, contralaterais e mediastinais.  Assim, os resultados 

mostraram que a expressão elevada de NIBAN1 em PTC está associada ao: (1) 

estadiamento avançado (p-value = 0,016, Figura 13A); (2) aumento do tumor (p-value 
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= 0.0011, Figura 13B), e (3) metástase para linfonodos cervicais (p-value = 4,6e-05, 

Figura 13C). 
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Figura 13. Expressão de NIBAN1 em relação às características clínico-patológicas em PTC do TCGA-THCA. NIBAN1 tem expressão aumentada no 
estádio IV em relação ao estádio I e II (p-value = 0,016) (A). NIBAN1 tem expressão aumentada em tumores maiores (T3 e T4) (p-value = 0.0011) (B). NIBAN1 

tem expressão aumentada quando ocorre disseminação tumoral para os linfonodos regionais (p-value = 4,6e-05) (C). Dados são apresentados como média  
DP. p-value representa a análise estatística do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis
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5.2 Estratificação dos subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High 

As amostras tumorais foram estratificadas a fim de criar subconjuntos mais 

homogêneos do ponto de vista molecular e biológico. Com base nos dados de 

expressão obtidos anteriormente (item 4.2.1), as amostras foram divididas por quartil 

(item 4.2.4). O primeiro quartil foi constituído por 126 amostras que apresentaram a 

expressão mínima de NIBAN1. O subconjunto que continha estas amostras foi 

denominado NIBAN1-Low (Figura 14). O segundo quartil representava a mediana da 

expressão de NIBAN1, sendo constituído por 252 amostras. As amostras do segundo 

quartil foram excluídas das análises subsequentes, por serem teoricamente mais 

heterogêneas biológica e molecularmente. O terceiro quartil, constituído por 126 

amostras, apresentou a expressão máxima de NIBAN1. Este subconjunto foi 

denominado NIBAN1-High (Figura 14). Os subconjuntos NIBAN1-Low (Figura 15A) e 

NIBAN1-High (Figura 15B), compostos por 126 amostras cada um, apresentam 

diferenças quanto às características moleculares e clinico-patológicas.  

 

 

Figura 14. Estratificação amostral pelo método de quartil. O primeiro quartil (Q1) caracteriza-se 
pela expressão mínima de NIBAN1 (25%), seguido do segundo quartil (Q2) que representa a mediana 
da expressão de NIBAN1 (50%). O terceiro quartil (Q3) corresponde a expressão máxima de NIBAN1 
(25%).  



85 

 

 

Figura 15. Características clínico-patológicas e moleculares dos subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High. As amostras que constituem NIBAN1-Low 
são representados na porção superior (A) e NIBAN1-High na porção inferior (B). Os quadrantes demonstram a distribuição do perfil de expressão (BRAF-Like 
ou RAS-Like), do perfil mutacional, das variantes histológicas em PTC, assim como do estadiamento, tamanho de tumor e presença de acometimento 
linfonodais. 
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5.2.1 Genes expressos diferencialmente em NIBAN1-High  

Para identificar genes diferencialmente expressos (Differential Gene 

Expression, DGEs) relacionados ao perfil de expressão de NIBAN1, o subconjunto 

NIBAN1-Low foi utilizado como grupo de referência (grupo controle) com relação ao 

subconjunto NIBAN1-High. Desta análise, foram detectados 15.070 DGEs, sendo que 

14.602 destes genes estavam subexpressos e 468 estavam superexpressos no 

subconjunto NIBAN1-High (p-value < 6e-10 | log2 FC | > 1.3, Figura 16).  

 

Figura 16. Detecção de DGEs na amostra NIBAN1-High em comparação a NIBAN1-Low. Em verde 
estão representados à esquerda os genes regulados negativamente e à direita com regulação positiva 
(p-value< 6e-10 | Log2 FC | > 1.5). Dados são apresentados como gráfico de vulcão. -Log10 do p-value 
e Log 2 Fold Change representam a análise estatística avaliada pela expressão diferencial com DESEq.  
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5.2.2 Análise de enriquecimento funcional 

Para predizer as funções biológicas bem como os mecanismos moleculares 

que NIBAN1 possa estar envolvido, juntamente com os genes diferencialmente 

expressos (DGEs) no subconjunto NIBAN1-High, foi realizado o enriquecimento 

funcional a partir do banco de dados GO. Os resultados mostraram que estes genes 

parecem estar relacionados com: (1) a ativação da via MAPK; (2) transporte de RNAs 

não codificadores; (3) regulação da transcrição e tradução; (4) resposta ao estresse 

causado ao retículo endoplasmático, e (5) produção do fator de crescimento 

transformante beta. Estes genes foram enriquecidos para os seguintes 

compartimentos celulares: (1) núcleo, incluindo processos de divisão celular, 

nucleossomos e matriz nuclear, e (2) citoplasma, retículo endoplasmático, complexo 

de Golgi e membrana plasmática. As predições sobre as funções moleculares 

atribuídas aos genes concentraram-se nas seguintes atividades: (1) proteínas tirosina-

quinases e fosfatases; (2) regulação da atividade do fator Rho guanil-nucleotídeo; (3) 

transcrição por meio da atividade coativadora de receptores nucleares, e (4) receptor 

do complexo de histocompatibilidade II (MHC de classe II) (Tabela. 10). 
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Tabela 10. Enriquecimento funcional dos DGEs com regulação positiva  

 

 

Por outro lado, os genes subexpressos, que não contém NIBAN1, foram 

relacionados aos seguintes processos biológicos: (1) regulação gênica mediada por 

miRNAs; (2) regulação negativa da tradução mediada por RNAs não codificadores; 

(3) replicação do DNA dependente da montagem e organização do nucleossomo; (4) 

resposta ao estresse; (5) complexo de empacotamento de DNA e nucleossomo; (6) 

partículas lipoproteicas; (7) canal de cálcio controlado por voltagem, e (8) cisterna de 

Golgi. As funções moleculares atribuídas aos DGEs subexpressos concentraram-se 

nas atividades relacionadas aos seguintes eventos: (1) canais de membrana; (2) 

Classe GO. ID Via biológica Valor de p

GO:0000187 activation of MAPK activity 0.0005656109

GO:0097064 ncRNA export from nucleus 0.0003562522

GO:0051031 tRNA transport

	

0.001057455

GO:1905898 positive regulation of response to endoplasmic reticulum stress 0.001031637

GO:0071634 regulation of transforming growth factor beta production 0.003915663

GO:0071431 tRNA-containing ribonucleoprotein complex export from nucleus 0.000343879

GO:0010574 regulation of vascular endothelial growth factor production 0.0003438790

GO:0006409 tRNA export from nucleus 0.000343879

GO:0002183 cytoplasmic translational initiation 0.000339213

GO:0000083 regulation of transcription involved in G1/S transition of mitotic cell cycle 0.0003355705

GO:1902554 serine/threonine protein kinase complex 0.003063457

GO:0032153 cell division site 0.002026753	

GO:0000786 nucleosome 0.0006428388

GO:0098802 plasma membrane signaling receptor complex 0.0009606148

GO:0030658 transport vesicle membrane 0.0006765900

GO:0031227 intrinsic component of endoplasmic reticulum membrane 0.0005995204

GO:0030176 integral component of endoplasmic reticulum membrane 0.0005827506

GO:0016363 nuclear matrix 0.0004807692

GO:0030134 COPII-coated ER to Golgi transport vesicle 0.0004482295

GO:0012507 ER to Golgi transport vesicle membrane 0.0003900156

GO:1990782 protein tyrosine kinase binding 0.0004714757

GO:0004725 protein tyrosine phosphatase activity 0.0004582951

GO:0051219 phosphoprotein binding 0.0004416961

GO:0050840 extracelular matrix binding 0.0011600928

GO:0045309 protein phosphorylated amino acid binding 0.000761035

GO:0030374 nuclear receptor transcription coactivator activity 0.00152207

GO:0005089 Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity 0.001513432

GO:0005164 tumor necrosis factor receptor binding 0.000339213

GO:0016502 nucleotide receptor activity 0.0003079766

GO:0032395 MHC class II receptor activity 0.0002798769
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transferência de lipídios; (3) aldo-ceto redutase (NADP); (4) transferência de 

colesterol; (5) ligação a lipoproteína de alta densidade; (6) transferência de esterol; (7) 

mRNA envolvido no silenciamento pós-transcricional, e (8) atividade hormonal 

(Tabela. 11). 

Tabela 11.   Enriquecimento funcional dos DGEs com regulação negativa 

 

 

5.2.3 Relação entre os subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High com as 

características clínico-patológicas 

Identificadas as amostras estratificadas em NIBAN1-Low e NIBAN1-High (item 

5.2), foi avaliada a composição amostral das: (1) variantes histopatológicas; (2) 

Classe GO. ID Via biológica Valor de p

GO:0034723 DNA replication-dependent nucleosome organization 0.01686986

GO:0006335 DNA replication-dependent nucleosome assembly 0.01686986

GO:0035195 gene silencing by miRNA 0.0005766348

GO:0045974 regulation of translation, ncRNA-mediated 0.002268217

GO:0040033 negative regulation of translation, ncRNA-mediated 0.002268217

GO:0035278 miRNA mediated inhibition of translation 0.002268217

GO:0035194 post-transcriptional gene silencing by RNA 0.000573921

GO:2000045 regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle 0.0005602241

GO:0097501 stress response to metal ion 0.00030012

GO:0071280 cellular response to copper ion 0.0001446759

GO:0034364 high-density lipoprotein particle 0.0092427436

GO:0044815 DNA packaging complex 0.004832146

GO:0000788 nuclear nucleosome 0.00527968

GO:0005801 cis-Golgi network 0.002266969

O:0044815 DNA packaging complex 0.0048321465

GO:0005891 voltage-gated calcium channel complex 0.0005608525

GO:0000137 Golgi cis cisterna 0.0001424096

GO:0034385 triglyceride-rich plasma lipoprotein particle

	

0.0001496558

GO:0034361 very-low density lipoprotein particle 0.0001496558

GO:0032993 protein-DNA complex 0.04022852

GO:0022842 narrow pore channel activity 0.01066707

GO:0120013 lipid transfer activity 0.007097232

GO:0022841 potassium ion leak channel activity 0.001530456

GO:0004033 aldo-keto reductase (NADP) activity 0.001031232

GO:0120020 cholesterol transfer activity 0.0006121824

GO:0070653 high-density lipoprotein particle receptor binding 0.000172206

GO:0120015 sterol transfer activity 0.0006069803

GO:1903231 mRNA binding involved in posttranscriptional gene silencing 0.0001379881

GO:0150100 RNA binding involved in posttranscriptional gene silencing 0.0001379881

GO:0005179 Hormone activity 0.000127665

M
o

le
c

u
la

r 
F

u
n

c
ti

o
n

  
(M

F
)

B
io

lo
g

ic
a

l 
P

ro
c

e
s

s
 (

B
P

)
C

e
ll
u

la
r 

C
o

m
p

o
n

e
n

t 
(C

C
)



90 

 

estadiamento tumoral; (3) tamanho tumoral, e (4) metástase para linfonodos, nos 

respectivos subconjuntos. Os resultados obtidos mostram que os grupos NIBAN1-Low 

e NIBAN1-High diferem entre todos estes parâmetros avaliados.  

As variantes histopatológicas diferiram entre os subconjuntos NIBAN1-Low e 

NIBAN1-High (p-value = 2,544e-09). NIBAN1-Low foi composto por 50% CVPTC, 49% 

FVPTC e 1% TCPTC. Por outro lado, NIBAN1-High continha 73% CVPTC, seguido 

de 14% FVPTC e 13% TCPTC (Figura 17A). Do mesmo modo, o estadiamento tumoral 

também diferiu entre os subconjuntos amostrais (p-value = 0,03623). Nas amostras 

NIBAN1-Low, 60% estavam classificadas no estádio I, 16% no estádio II, 21% no 

estádio III e 3% no estádio IV. Cinquenta por cento das amostras NIBAN1-High 

estavam no estádio I, seguidas de 12% classificadas no estádio II, 26% no estádio III 

e 12% no estádio IV (Figura 17B). O tamanho do tumor também diferiu entre os dois 

subconjuntos amostrais (p-value = 0,003). Em NIBAN1-Low, 30% dos tumores 

estavam classificados como T1; 41% classificados como T2; 26% classificados como 

T3, e 3% classificados como T4. Em NIBAN1-High, 19% foram classificados como T1; 

29% classificados como T2; 45% classificados como T3, e por fim, 7% classificados 

como T4 (Figura 17C). E finalmente os parâmetros que medem o acometimento aos 

linfonodos regionais também mostraram diferença entre os subconjuntos NIBAN1-

Low e NIBAN1-High (p-value = 0,0001297). Em NIBAN1-Low, 76% das amostras 

estavam classificadas em N0, enquanto 9% em N1, 9% em N1a e apenas 6% em N1b. 

Quarenta e sete por cento dos tumores NIBAN1-High estava classificado em N0, 

enquanto 17% em N1, 18% em N1a e outros 18% em N1b (Figura 17D).   
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Figura 17. Características clínico-patológicas das amostras tumorais estratificadas em NIBAN1-
Low e NIBAN1-High. Distribuição das variantes histopatológicas nos dois subconjuntos de NIBAN1 (p-
value = 2,544e-09) (A). Distribuição do estadiamento tumoral nos dois subconjuntos de NIBAN1 (p-
value = 0,03623) (B). Distribuição do tamanho do tumor nos dois subconjuntos de NIBAN1 (p-value = 
0,003) (C). Distribuição do acometimento para linfonodos regionais nos dois subconjuntos de NIBAN1 
(p-value = 0,0001297) (D). Dados são apresentados em porcentagem e o p-value representa a análise 

estatística do teste 2.  

5.2.4 Perfil mutacional das amostras NIBAN1-Low e NIBAN1-High 

Para avaliar se incidência de mutações especificas estavam associadas aos 

subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High, foram utilizados os dados de WES do 
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TCGA-THCA (item 4.2.2). Assim, mutações em BRAF foram observadas em 18% das 

amostras NIBAN1-Low e 71% das amostras NIBAN1-High (p-value: 9,3e-17). Por 

outro lado, mutações em genes RAS foram prevalentes na amostra NIBAN1-Low, 

sendo 24% das amostras com mutações em NRAS e 7% das amostras NIBAN1-High 

(p-value: 1,7e-04). A mutação no oncogene HRAS foi detectada exclusivamente em 

13% das amostras NIBAN1-Low (p-value: 3,8e-05) (Figura 18). 

 

Figura 18. Frequência de mutações em BRAF e H-NRAS nos subconjuntos NIBAN1-Low e 
NIBAN1-High. As linhas em azul representam mutações em NIBAN1-Low, em verde mutações 
recorrentes em NIBAN1-High. Dados são apresentados como porcentagem e o p-value representa a 
análise estatística avaliada pela razão de probabilidades (odds ratio). 

As amostras que possuíam outras mutações em PTC foram chamadas de 

“Other”. A partir da contabilização das amostras com outras mutações, foi 

demonstrado que a fração de amostras que possuíam mutações em BRAF, RAS e em 

outros genes eram diferentes nos subconjuntos amostrais (p-value = 2,684109e-16, 

Figura 19A). Em NIBAN1-Low, 12% das amostras apresentaram mutações em BRAF, 

32% em RAS e 56% possuíam outras mutações (Figura 19A). Enquanto em NIBAN1-

High, 63% das amostras apresentaram mutações em BRAF, 6% em RAS e 31% 
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mutações em outros genes. Em seguida, as amostras que possuíam outras mutações 

(Other) foram avaliadas separadamente quanto ao perfil de expressão BRAF/RAS-

Like. Assim, em NIBAN1-Low 11% destas amostras apresentaram perfil BRAF-Like e 

89% RAS-Like (p-value: 0,005223, Figura 19B). Por outro lado, em NIBAN1-High, 44% 

das amostras apresentaram o perfil de expressão BRAF-Like, enquanto 56% 

apresentaram o perfil RAS-Like (Figura 19B). 

 

 

Figura 19. Perfil mutacional das amostras tumorais nos subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-
High. Distribuição das mutações em BRAF V600E, KN-HRAS e mutações menos frequentes, agrupada 
no grupo Other, nos dois subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High (p-value = 2,544e-09) (A). 
Distribuição do perfil BRAF-Ras-Like nas amostras Other derivadas dos dois subconjuntos de NIBAN1 
(p-value = 0,003) (B). Dados são apresentados em porcentagem, p-value representa a análise 

estatística do teste 2.  

5.2.5 Predição do infiltrado celular nas amostras NIBAN1-Low e NIBAN1-High  

A predição de células imunes infiltrantes nos subconjuntos NIBAN1-Low e 

NIBAN1-High foram também diferentes. A predição foi feita para 22 tipos celulares, 

distribuídos em sete tipos de células T, células B virgens e de memória, células 

plasmáticas, células Natural Killer (NK) e subconjuntos de células mieloides. Os 

subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High apresentaram diferenças com relação ao 
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tipo de células infiltrantes (Figura 20). Em NIBAN1-Low, a infiltração de todos os tipos 

de linfócitos foi baixa. Por outro lado, em NIBAN1-High foram detectadas frações de 

células B imaturas (p-value = 2,2 e-16, Figura 20A), células B plasmáticas (p-value = 

6,7e-06, Figura 20B), linfócitos T-CD4 + de memória (p-value = 3,4e-13, Figura 20C), 

linfócitos T-CD8+ (p-value = 0,017, Figura 20D), células T regulatórias (p-value = 

0,0081, Figura 20E) e células NK (p-value = 0,0072, Figura 20F). Com relação aos 

macrófagos, o subconjunto NIBAN1-High também apresentou maiores frações de 

infiltração de macrófagos M0 (p-value = 1,5-08, Figura 21A), M1 (p-value = 0,027, 

Figura 21B) e M2 (p-value = 9,5e-07, Figura 21C). Além disso, foram detectadas 

frações elevadas de células mieloides dendríticas em repouso (p-value = 9,2e-08, 

Figura 21D) e células mieloides dendríticas ativadas (p-value = 8,9e-11, Figura 21E) 

nas amostras do subconjunto NIBAN1-High.  
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Figura 20. Presença de linfócitos infiltrantes nos subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High. O 

subconjunto NIBAN1-High apresentou diferenças em comparação ao subconjunto NIBAN1-Low. Estas 

diferenças foram avaliadas em células B imaturas (A), células B de memória (B), células T-CD4+ de 

memória (C), células T-CD8+ (D), células T regulatórias (E) e células NK (F). Dados são apresentados 

como média  DP. p-value representa a análise estatística a partir do teste não paramétrico de 

Wilcoxon. 
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Figura 21. Presença de macrófagos e células dendríticas mieloides infiltrantes nos 

subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High. O subconjunto NIBAN1-High apresentou diferenças em 

comparação ao subconjunto NIBAN1-Low. Estas diferenças foram avaliadas em: macrófagos M0 (A), 

macrófagos M1 (B), macrófagos M2 (C), células dendríticas mieloides em repouso (D) e células 

dendríticas mieloides ativadas (E). Dados são apresentados como média    DP. p-value representa a 

análise estatística a partir do teste não paramétrico de Wilcoxon. 
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5.3 Associação entre a expressão de NIBAN1 e as características moleculares 

das amostras do TCGA-THCA 

Em seguida, para confirmar a relação entre a expressão do gene NIBAN1 e as 

mutações indutoras detectadas nos subconjuntos amostrais (item 5.2.4), foi avaliado 

se a expressão do gene NIBAN1 estava associado à presença da mutação BRAF V600E 

ou às mutações em RAS no conjunto total de amostras do TCGA-THCA. Os resultados 

obtidos, demonstraram que o aumento da expressão de NIBAN1 em PTCs do TCGA-

THCA foi associado à presença de mutação BRAF V600E em comparação às amostras 

com mutações KN-HRAS (p-value = 1,3e-13, Figura 22A). Ao avaliar as amostras 

estratificadas por tipo de mutação e variante histopatológica em PTC, a expressão de 

NIBAN1 foi maior nas variantes histopatológicas que possuíam a mutação BRAF V600E 

(p-value = 6,1e-12, Figura 22B). 

 

Figura 22. Perfil mutacional sobre a expressão de NIBAN1 em PTC do TCGA-THCA. NIBAN1 tem 
expressão aumentada nas amostras positivas para as mutações BRAF V600E em comparação às 
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amostras KN-HRAS (p-value = 1,3e-13) (A). NIBAN1 tem expressão aumentada nas variantes 
histopatológicas com mutação BRAF V600E em comparação às variantes com mutação KN-HRAS (p-

value = 6,1e-12) (B). Dados são apresentados como média  DP. p-value representa a análise 
estatística a partir dos testes não paramétricos Wilcoxon e Kruskall-Wallis, respectivamente. 

Em seguida, foi avaliado o comportamento da expressão de NIBAN1 nas 

amostras que possuíam outras mutações em PTCs e classificadas como BRAF-Like 

ou RAS-Like 34. Nestes grupos, nas amostras com perfil de expressão BRAF-Like os 

níveis da expressão de NIBAN1 foram maiores que nas amostras com perfil de 

expressão RAS-Like (p-value = 6,1e-12, Figura 23A). As variantes histopatológicas 

com perfil de expressão BRAF-like também apresentaram maiores níveis da 

expressão de NIBAN1 (p-value = 8,3e-05, Figura 23B). 

 

Figura 23. Perfil de expressão BRAF-Like e RAS-Like sobre a expressão de NIBAN1 em PTC do 
TCGA-THCA. NIBAN1 tem expressão aumentada nas amostras com perfil de expressão BRAF-Like 
em comparação as amostras RAS-Like (p-value = 8,4e-07) (A). NIBAN1 tem expressão aumentada nas 
variantes histopatológicas FVPTC e CVPTC com perfil de expressão BRAF-Like em comparação as 
variantes FVPTC e CVPTC com perfil de expressão RAS-Like (p-value = 8,3e-05) (B). Dados são 

apresentados como média  DP. p-value representa a análise estatística a partir dos testes não 
paramétricos Wilcoxon e Kruskall-Wallis, respectivamente. 
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5.4 Validação das análises in silico 

5.4.1 Expressão de NIBAN1, perfil mutacional e tipos histológicos em duas coortes 

brasileiras de carcinomas diferenciados de tireoide 

Para validar as análises in silico com relação a expressão de NIBAN1 e o perfil 

mutacional, foram utilizados dados, previamente analisados (item 4.3.1), derivados 

de ensaios de RNA-Seq, em 12 amostras de coortes brasileiras, bem como derivados 

de ensaios de RT-qPCR, em 52 amostras. Todas as amostras com a mutação BRAF 

V600E, analisadas por RNA-Seq, são derivadas de CVPTC. Por outro lado, as amostras 

que continham mutações em KN-HRAS eram provenientes de FTC (60%) e FVPTC 

(40%) (Figura 24A). Nestas, 12 amostras de tumores diferenciados de tireoide, foi 

observado aumento da expressão de NIBAN1 no grupo BRAF V600E (p-value = 0,03, 

Figura 24B).   
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Figura 24. Perfil mutacional das amostras, analisadas por RNA-Seq, e expressão de NIBAN1 em 
relação ao perfil mutacional em 12 pacientes. Frequência das mutações nas variantes histológicas 
(A). Aumento da expressão de NIBAN1 nas amostras BRAF V600E em relação às amostras KN-HRAS, 

(B). Dados são apresentados como média  DP. p-value representa a análise estatística avaliada pelo 
teste não paramétrico Wilcoxon. 

As 52 amostras de RT-qPCR apresentaram maior expressão de NIBAN1 em 

CVPTC (p-value = 0,001), seguido de FVPTC (p-value = 0,01) e FTC (p-value = 0,05) 

(Figura 25A). É importante relatar que em todos os tipos histológicos a expressão de 

NIBAN1 foi maior que os FTAs, sendo este o grupo controle das análises (Figura 25A). 

Quanto ao perfil mutacional destas amostras, foram observadas a presença de 

mutações em BRAF V600E e KN-HRAS, fusões (RET-PTC1, RET/PTC2, ETV6-NTRK3 

e PAX8-PPARG), bem como amostras sem mutações. NIBAN1 apresentou maior 



101 

 

expressão em tumores com mutação BRAF V600E em relação a: (1) tumores com 

mutações KN-HRAS (p-value = 0,001); (2) tumores negativos para as mutações (p-

value = 0.01), e (3) amostras com fusões PAX8-PPRG (p-value = 0,05) (Figura 25B). 

Ao estratificar as amostras tumorais por tipo de mutação e histologia, foi observado 

que a expressão de NIBAN1 estava aumentada em CVPTC com mutação BRAF V600E 

em comparação aos FVPTC positivas para mutações em KN-HRAS e FTAs (p-value 

= 0,01 e p-value = 0,001, respectivamente, Figura 25C). Nas amostras FVPTC com 

mutações em BRAF V600E (p-value = 0,001) e com fusão ETV6-NTKR (p-value = 0,01), 

a expressão de NIBAN1 também foi maior em comparação aos FTAs (Figura 25C). 
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Figura 25. Expressão de NIBAN1 em relação ao tipo histológico e ao perfil mutacional nas amostras analisadas por RT-qPCR em pacientes 
brasileiros. Aumento da expressão de NIBAN1 nos carcinomas diferenciados de tireoide (FTC, FVPTC e PTC) em comparação aos FTAs (A). Aumento da 
expressão de NIBAN1 nas amostras BRAF V600E em relação às amostras: KN-HRAS, amostras negativas para estas alterações e rearranjos PAX8-PPRG (B). 
Expressão de NIBAN1 nas amostras tumorais por tipo de mutação e histologia. Nestas amostras, a expressão de NIBAN1 estava aumentada em CVPTC com 
mutação BRAF V600E em comparação aos FVPTC positivas para mutações em KN-HRAS e FTAs. Nas amostras FVPTC com mutações em BRAF V600E e com 

fusão ETV6-NTKR, a expressão de NIBAN1 foi maior em comparação aos FTAs. Dados são apresentados como média  DP. p-value representa a análise 
estatística avaliada pelo teste não paramétrico Wilcoxon. * p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 
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5.4.2 Expressão de NIBAN1 e perfil mutacional em outros tipos tumorais do TCGA 

Como mencionado na revisão de literatura desta dissertação, NIBAN1 também 

tem expressão aumentada em outros tipos tumorais, bem como BRAF e H-NRAS 

apresentam mutações em outros tumores. Assim, foi avaliado se o perfil mutacional 

interfere na expressão de NIBAN1 em melanoma (326 amostras mutadas), 

adenocarcinoma colorretal (293 amostras mutadas) e adenocarcinoma de pulmão 

(189 amostras mutadas) do TCGA, as quais apresentam alta frequência de mutações 

em BRAF e KN-HRAS, ver Figura 26. 

 

Figura 26. Frequência de mutações em BRAF e KN-HRAS nos tumores do TCGA.  
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Em melanoma cutâneo (TCGA-SKCM), que é o tipo tumoral com maior 

incidência de mutação em BRAF, a expressão de NIBAN1 não apresentou diferença 

entre as amostras com BRAF V600E e as amostras com mutações em NRAS (p.Q61K; 

p.Q61R; p.Q61L) (Figura 27A). Por outro lado, nas amostras de adenocarcinoma de 

colón (TCGA-COAD), a expressão de NIBAN1 foi maior no grupo BRAF V600E em 

comparação ao grupo KRAS (p.G13D) (p-value = 0,0063, Figura 27B). E finalmente, 

em adenocarcinoma de pulmão, a expressão de NIBAN1 foi menor nas amostras 

BRAF V600E em comparação aquelas amostras KRAS (p.G12C) (p-value = 0,038), 

KRAS (p.G12V) (p-value = 0,047) e KRAS (p.G12A) (p-value = 0,043) (Figura 27C). 
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Figura 27. Expressão de NIBAN1 em melanoma, cólon e pulmão, respectivamente, de acordo com o perfil mutacional de BRAF e KN-HRAS.   Em 
melanoma (TCGA-SKCM), a expressão de NIBAN1 não apresentou diferença entre as amostras com mutação BRAF V600E e mutações NRAS (p.Q61K; p.Q61R; 
p.Q61L) (A). Em adenocarcinoma de colón (TCGA-COAD), a expressão de NIBAN1 está aumentada nas amostras com mutação BRAF V600E em relação às 
amostras com mutações em KRAS (p.G13D) (B). Em adenocarcinoma de pulmão (TCGA-LUAD), a expressão de NIBAN1 está aumentada em todas as 
amostras com mutações em KRAS (p.G12A; p.G12D; p.G12V, p.G12C) em comparação às amostras com mutação BRAF V600E (C). Dados são apresentados 

como média  DP. p-value representa a análise estatística avaliada pelo teste Wilcoxon. 
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5.5 Predição da regulação do gene NIBAN1 por fatores de transcrição 

ativados na via MAPK 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente (itens 5.6, 5.6.1, 

5.8.1 e 5.8.2), a expressão do gene NIBAN1 nos tumores diferenciados de tireoide 

(FTC e PTC) e em outros tumores do TCGA parece sofrer influência do perfil 

mutacional. Nas amostras do TCGA-THCA positivas para a mutação BRAF V600E 

assim como aquelas com comportamento BRAF-Like apresentam maiores níveis da 

expressão de NIBAN1 em comparação às amostras com mutações KN-HRAS e perfil 

de expressão RAS-Like. Assim, para investigar como as mutações em BRAF V600E 

podem influenciar à expressão de NIBAN1, foi avaliado se alguns fatores de 

transcrição, ativados a jusante de ERK1/2, na via de sinalização MAPK (JUN; FOS; 

ELK; ETS; MYC e MSK), são preditos como reguladores da expressão de NIBAN1. 

Para estas análises, foi utilizada a ferramenta GeneHancer-Regulatory Elements 

presente no banco de dados GeneCards (item 4.4). Os resultados mostraram que 

JUNB, JUND e MYC são preditos como fatores transcricionais na região promotora 

de NIBAN1 enquanto FOS parece atuar como um realçador proximal ao promotor. 

Embora JUNB, JUND e FOS estejam anotados como reguladores de NIBAN1, nas 

amostras NIBAN1-High somente MYC tem a expressão aumentada.  
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6. DISCUSSÃO  

 
 

As análises in silico são estratégias metodológicas muito potentes para a 

caracterização das funções gênicas e de outros eventos biológicos. É importante 

ressaltar que as predições in silico necessitam ser validadas tanto in vitro quanto in 

vivo, em modelos animais e seres humanos. Neste trabalho, foi realizada uma série 

de análises in silico com o objetivo de compreender os mecanismos moleculares pelos 

quais NIBAN1 é superexpresso nos PTCs em especial nas variantes FVPTC, CVPTC 

e TCPTC, bem como quais são as suas possíveis funções biológicas. Os resultados 

encontrados com as análises in silico foram validados em dados de tumores 

diferenciados de tireoide em coortes brasileiras de câncer e em outros tumores do 

TCGA. Assim, foi observado, pela primeira vez, que em PTC o aumento da expressão 

de NIBAN1 varia de acordo com as variantes histológicas, com pior prognóstico, bem 

como pior estadiamento, maior tamanho de tumor e em tumores com invasão 

linfonodal, sugerindo que sua expressão esteja associada à maior agressividade em 

PTC. De fato, a expressão aumentada de NIBAN1 tem sido relacionada a um pior 

prognóstico em vários tipos de câncer, tais como cólon 102, câncer renal 75, câncer de 

pulmão 89, câncer de ovário 90 e câncer de próstata 76; 134; 135. Além disso, a expressão 

elevada de NIBAN1 associada ao estadiamento, tamanho do tumor e invasão ao 

linfonodo foi descrita em adenocarcinoma de pulmão 89 e carcinomas renais 75, 

corroborando os resultados aqui apresentados.  

Com relação a predição das funções de NIBAN1 na carcinogênese de tireoide, 

a estratificação nos subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High, tornou as amostras 

molecularmente e biologicamente mais homogêneas. Os genes regulados 

positivamente, nas amostras NIBAN1-High, foram enriquecidos nas vias biológicas 
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relacionadas à: (1) ativação da via MAPK; (2) transporte de RNAs não codificadores; 

(3) regulação da transcrição e tradução; (4) resposta ao estresse do ER, e (5) 

produção do fator de crescimento transformante beta. No compartimento nuclear, as 

funções foram enriquecidas para os processos de divisão celular, nucleossomos e 

matriz nuclear, enquanto no citoplasmático, foram enriquecidas para o ER, complexo 

de Golgi e membrana plasmática. Ainda com relação aos genes superexpressos no 

subconjunto NIBAN1-High, as funções moleculares foram enriquecidas para (1) 

proteínas tirosina-quinases e fosfatases; (2) regulação da atividade do fator Rho 

guanil-nucleotídeo; (3) transcrição por meio da atividade coativadora de receptores 

nucleares, e (4) receptor do complexo de histocompatibilidade II (MHC de classe II). 

Estes dados em conjuntos sugerem que NIBAN1 parece estar correlacionado com as 

funções de resposta a diferentes condições estressoras do microambiente celular que 

têm sido atribuídas ao NIBAN1. 

A estratificação nos subconjuntos NIBAN1-Low e NIBAN1-High, de fato, se 

mostrou uma estratégia metodológica eficiente, separando amostras biologicamente 

semelhantes. Assim, com relação ao perfil mutacional e à variante histológica foi 

observado que 71% das amostras em NIBAN1-High apresentaram mutações BRAF 

V600E. Ao avaliar a expressão de NIBAN1 nas amostras totais do TCGA-THCA, a 

expressão de NIBAN1 foi maior nas variantes histopatológicas TCVPTC, CVPTC e 

FVPTC, respectivamente, sendo todas positivas para BRAF V600E. As variantes com 

comportamento BRAF-Like também apresentaram maiores níveis da expressão deste 

gene. Tem sido descrito que essa mutação leva à ativação constitutiva da via de 

sinalização MAPK 57; 136, corroborando os achados aqui apresentados onde, nas 

amostras com NIBAN1 superexpresso e mutação BRAF V600E, uma das funções 

enriquecidas foi a ativação da via MAPK. Outro achado interessante se refere ao 
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estresse do ER, onde tanto a superexpressão de NIBAN1 quanto a mutação BRAF 

V600E parecem alterar a maquinaria de dobramento de proteínas no ER, levando ao 

acúmulo de proteínas causando estresse no ER 137; 69; 71; 76; 77; 138; 69; 76; 85; 86; 138. Vale 

salientar que a ativação temporal da expressão de NIBAN1 parece controlar de forma 

rápida e precisa o estresse do ER, ativando os eventos pró-sobrevivência celular 76; 

138. Com relação a regulação da tradução, Sun e colaboradores demonstram a relação 

entre NIBAN1 e a fosforilação de proteínas envolvidas na regulação proteica em 

câncer renal 69. Estes dados confirmam os achados aqui apresentados onde uma das 

predições biológicas de NIBAN1 seria a regulação da tradução inferida tanto pelos 

DGEs superexpressos quando subexpressos no subconjunto NIBAN1-High. Por fim, 

nas amostras NIBAN1-High outra via enriquecida estava relacionada à regulação do 

ciclo celular. Tem sido sugerindo que NIBAN1 possa estar envolvido no processo de 

sobrevivência e morte celular, em condições de estresse, durante alguns processos 

carcinogênicos e patológicos 76 86 139 . De fato, foi demonstrado em TPC1, linhagem 

celular de carcinoma papilífero de tireoide, a qual não apresenta mutação em BRAF, 

que o silenciamento transiente de NIBAN1, levou a parada do ciclo em G2/M, 

enquanto o silenciamento de NIBAN1, em WRO, linhagem de carcinoma folicular de 

tireoide, com TP53 mutado e BRAF V600E, a parada do ciclo ocorreu na fase G0/G1 42. 

Estes achados sugerem que NIBAN1 pode estar associado com a regulação negativa 

da apoptose em vias dependentes e independentes de mutações em TP53. Achados 

semelhantes foram vistos em câncer de próstata, onde o silenciamento transiente de 

NIBAN1 levou a diminuição significativa na expressão tanto de ciclinas, durante as 

fases G2/M, quanto dos fatores de transcrição envolvidos na progressão do ciclo 

celular, corroborando os achados aqui apresentados onde NIBAN1 parece, de fato, 

estar envolvido com a regulação do ciclo celular 76.  
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Quanto às características clínico-patológicas no subgrupo NIBAN1-High, foi 

observado associação com estadios avançados do tumor, maior tamanho tumoral e 

invasão linfonodal. Estes dados sugerem que tanto a expressão elevada de NIBAN1 

quanto a presença da mutação BRAF V600E parecem estar relacionadas às 

características de malignidade tumoral em PTCs. Assim, é possível que a mutação 

BRAF V600E possa estar influenciando o aumento da expressão de NIBAN1. A 

associação da mutação BRAF V600E com um prognóstico mais agressivo, incluindo 

invasão extratireoidiana, metástase para linfonodos, bilateralidade, estadiamento 

avançado e recorrência em vários contextos tumorais tem sido amplamente 

demonstrada 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146. Porém, a influência da mutação BRAF na 

expressão do gene NIBAN1 é a primeira vez que está sendo demonstrada, não 

somente no processo carcinogênico de tireoide como também em câncer de cólon e 

pulmão (Figura 27), sugerindo que o perfil mutacional pode, de fato, modular a 

expressão de NIBAN1.  

Além dos DGEs e das vias de enriquecimento funcional, atribuídas ao 

subconjunto NIBAN1-High, as amostras do subconjunto NIBAN1-Low, ao contrário, 

possuíam mutações em genes da família RAS. Quatro amostras do grupo NIBAN1-

Low foram classificadas como “Other”, pois apresentavam outras mutações em BRAF. 

As amostras do subconjunto NIBAN1-Low estavam associadas tanto a estadios 

iniciais do tumor quanto ao menor tamanho tumoral e baixa incidência de metástase 

aos linfonodos, sugerindo, portanto, serem menos agressivas. Do mesmo modo que 

a expressão de NIBAN1 parece ser influenciada pela presença das mutações BRAF 

V600E, também não há relatos na literatura que descrevam como as mutações em KN-

RAS possam afetar negativamente sua expressão em PTCs. É importante ressaltar 

que os processos biológicos associados a respostas ao estresse são fundamentais 
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na manutenção da homeostase e que estes mesmos eventos contribuem, ao longo 

do tempo, para envelhecimento e patologias 147. Assim, danos ao DNA, como 

mutações, podem levar a múltiplas respostas de estresse 148; 149, sendo a alteração da 

expressão gênica uma das respostas biológicas ao estresse. Neste sentido, foi 

avaliado a expressão de NIBAN1 nas amostras com comportamento molecular BRAF-

Like ou RAS-Like. As amostras BRAF-Like apresentaram maiores níveis de NIBAN1 

em todas as variantes histopatológicas de PTC derivadas do TCGA-THCA em 

comparação às RAS-Like. Estes dados corroboram a indicação de que, de fato, a 

expressão de NIBAN1 possa ser influenciada pela presença de outras mutações 

sugerindo que NIBAN1 posso ser realmente um sensor de estresse potencializando a 

sobrevida celular69; 71; 74; 76; 77; 85; 138; 139.   

Outro dado interessante observado nas análises in silico, aqui apresentadas, 

se refere a predição do infiltrado celular nos subconjuntos amostrais. É sabido que o 

microambiente tumoral recruta células imunossupressoras, como células T-regs, 

macrófagos associados ao tumor e células supressoras derivadas da medula óssea, 

que são algumas das principais células efetoras que induzem um microambiente 

imunossupressor 150; 151; 152. Deste modo, a expressão de NIBAN1 estava associada 

às maiores taxas de infiltração de células imunes em PTCs. De fato, em câncer de 

colón e em diferentes tipos de células T, tem sido descrito que a expressão de NIBAN1 

está associada à infiltração de células do sistema imune 100 102 103, contribuindo assim, 

para o recrutamento e regulação das células inflamatórias, bem como para a 

progressão tumoral.  

Todos os resultados até aqui apresentados foram frutos das análises in silico. 

Assim, para validar estes achados, foram utilizados dados de expressão de NIBAN1 

derivados de carcinomas diferenciados de tireoide (PTCs e FTCs) bem como em FTAs 
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de duas coortes brasileira em câncer de tireoide. Nestas coortes, foi observado que o 

aumento da expressão de NIBAN1 foi associado ao tipo histológico sendo maior em 

CVPTC, seguido de FVPTC e FTC em comparação aos FTAs. A expressão de 

NIBAN1 também sofreu influência do perfil mutacional dos tumores, sendo maior nas 

amostras que apresentam a mutação BRAF V600E, em comparação a mutações em 

KN-HRAS e aquelas com rearranjos PAX8-PPRG. Como mencionado anteriormente, 

estes achados em pacientes brasileiros sugerem mais uma vez que a expressão 

aumentada de NIBAN1 possa estar associada ao pior prognóstico e ao fenótipo mais 

agressivo. Além disso, em outros tumores do TCGA a expressão de NIBAN1 também 

sofreu influências do perfil mutacional. Em câncer de colón, a expressão de NIBAN1 

foi maior nas amostras BRAF V600E positivas em comparação aquelas amostras com 

mutações em KRAS. Por outro lado, em adenocarcinoma de pulmão foi demonstrado 

que as amostras com mutações em KRAS apresentaram maiores níveis de expressão 

de NIBAN1 em comparação aquelas positivas para BRAF V600E. A influência das 

mutações em BRAF V600E e RAS sob a expressão de NIBAN1 nestes tumores também 

estão sendo descritas pela primeira vez neste trabalho. 

Por fim, para compreender como as mutações BRAF V600E e KN-HRAS podem 

modular a expressão de NIBAN1, foram identificados fatores de transcrição que são 

ativados a jusante de ERK1/2 na via de sinalização MAPK. É sabido que a ativação 

da via de sinalização MAPK é responsável pela transmissão de sinais desde a 

membrana plasmática até o núcleo, regulando diversos processos celulares, incluindo 

proliferação, diferenciação e sobrevivência. Assim, dentre os fatores de transcrição 

ativados pela via MAPK, JUNB, JUND e FOS, embora preditos como reguladores de 

NIBAN1, não estão superexpressos nas amostras de PTC do subconjunto NIBAN1-

High, enquanto MYC, predito como fator de transcrição de NIBAN1 (anexo 1), está 



116 

 

superexpresso nas amostras NIBAN1-High com maiores incidências da mutação 

BRAF V600E.  

 Como descrito anteriormente (item 2.4), o gene NIBAN1 está localizado no 

cromossomo 1, na região 1q25.3. Embora a regulação da região promotora deste 

gene (ENSR00000017079), pelo fator de transcrição MYC, tenha sido predita em 

tecidos normais, nas amostras NIBAN1-High o gene MYC está superexpresso, 

sugerindo que este fator transcricional possa estar regulando positivamente a 

expressão de NIBAN1 (ENST00000367511.4). Este achado sugere que nas amostras 

BRAF V600E, do subconjunto NIBAN1-High, esteja havendo a ativação constitutiva da 

via MAPK bem como nas amostras com perfil de expressão BRAF-Like, fazendo com 

que MYC seja superexpresso e consequentemente regularia positivamente NIBAN1, 

em resposta ao estresse celular (Figura 28). Tem sido descrito que o oncogene MYC 

contribui para a gênese de muitos tumores, estando envolvido em processos 

biológicos importantes tais como ciclo celular, diferenciação e apoptose 153 154.  
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Figura 28. Representação esquemática da região cromossômica humana 1q25.3 que abriga o 
locus NIBAN1 e sua possível regulação por MYC. O gene NIBAN1 (ENSG00000135842, 
184,790,724-184,974,580), em 1q25.3, transcrito pela fita reversa (antisense), pode estar sendo 
regulado pelo fator de transcrição MYC, ativando-o em resposta ao estresse celular.  

 

Em conclusão, os resultados aqui apresentados sugerem, pela primeira vez, 

que a expressão elevada de NIBAN1 associada ao perfil mutacional podem estar 

relacionadas aos fenótipos mais agressivos e pior prognóstico. De fato, amostras com 

mutação em BRAF, bem como amostras com perfil de expressão BRAF-Like parecem 

modular a expressão de NIBAN1 em PTC. E por fim, as predições das funções 

biológicas de NIBAN1 estão relacionadas a ativação da via MAPK; transporte de 

RNAs não codificadores; regulação da transcrição e tradução; resposta ao estresse 

do ER, e produção do fator de crescimento transformante beta. Estas análises 

fornecem pela primeira vez novas perspectivas sobre a atuação de NIBAN1 na 

patogênese e progressão dos carcinomas diferenciados de tireoide.  
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7. CONCLUSÃO 

 
 

I. A expressão de NIBAN1 em PTCs parece estar associada as características 

patológicas de maior agressividade tumoral; 

II. As vias biológicas preditas para NIBAN1-High foram: (1) a ativação da via 

MAPK; (2) transporte de RNAs não codificadores; (3) regulação da transcrição 

e tradução; (4) resposta ao estresse causado ao retículo endoplasmático, e (5) 

produção do fator de crescimento transformante beta. Quanto aos 

compartimentos celulares foram observados os seguintes enriquecimentos: (1) 

núcleo, processos de divisão celular, nucleossomos e matriz nuclear, e (2) 

citoplasma, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e membrana 

plasmática. Quanto às funções moleculares foram observadas as seguintes 

atividades: (1) proteínas tirosina-quinases e fosfatases; (2) regulação da 

atividade do fator Rho guanil-nucleotídeo; (3) transcrição por meio da atividade 

coativadora de receptores nucleares, e (4) receptor do complexo de 

histocompatibilidade II (MHC de classe II);  

III. A estratificação das amostras tumorais mostrou que NIBAN1-High parece estar 

associado aos estadios avançados do tumor, maior tamanho tumoral e invasão 

linfonodal, enquanto em NIBAN1-Low parece estar associado aos estádios 

iniciais, ao menor tamanho tumoral e a baixa incidência de metástase para 

linfonodos; 

IV. O perfil genético das amostras de PTC do subconjunto NIBAN1-High e 

NIBAN1-Low está constituído de mutações BRAF e KN-HRAS 

respectivamente; 
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V. As variantes histológicas das coortes brasileiras analisadas apresentam 

aumento da expressão de NIBAN1 em PTCs, seguidas de FVPCTs e FTCs e 

que a expressão de NIBAN1 parece sofrer influência do perfil mutacional, 

sendo maior nas amostras BRAF V600E; 

VI. O aumento da expressão de NIBAN1 nas amostras tumorais parece estar 

associado a maior fração de células imunes infiltrantes; 

VII. Os tumores do TCGA com mutações em BRAF apresentam maior expressão 

de NIBAN1 nas amostras BRAF V600E em câncer de cólon, enquanto em 

adenocarcinoma de pulmão, a expressão de NIBAN1 foi maior nas amostras 

KRAS; 

VIII. O fator de transcrição predito para a regulação de NIBAN1 no subconjunto 

NIBAN1-High, ativado pela via de sinalização MAPK, foi MYC.  
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9. ANEXOS 

 
 

9.1 ANEXO 1: DGEs no subconjunto NIBAN1-High em comparação ao 

subconjunto NIBAN1-Low: Análise dos genes MYC, JUNB, JUND e FOS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID.ENSEMBL SIMBOLO baseMean log2FoldChange lfcSE stat p-value padj

ENSG00000136997 MYC 1174.6192 1.3307024 0.13662751 9.739637 2.042821e-22 3.164025e-21

ENSG00000170345 FOS 44705.476 -0.6030830 0.17289453 -3.488155 4.863657e-04 1.071968e-03

ENSG00000130522 JUND 16779.114 -0.8179573 0.1152925 -7.094627 1.297007e-12 7.557596e-12

ENSG00000171223  JUNB  18498.4      -0.165671 0.109552  -1.51226 0.130469  0.183171
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9.2 ANEXO 2: Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP 

9.2.1 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: DADOS DO TCGA 
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9.2.2 Dados de RT-qPCR (coorte brasileira) 
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9.2.3 Dados de RNA-Seq e caracterização mutacional (coorte brasileira) 
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ANEXO 3: Artigo científico publicado  
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