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RESUMO 

 

Estudo de assinaturas metabólicas em leiomiomas uterinos 
 

Objetivo: O presente estudo avaliou metabólitos circulantes no plasma de 
pacientes com e sem leiomiomas, buscando definir um perfil metabolômico de tais 

pacientes e compará-las metabolomicamente entre si, de acordo com a presença 
de leiomioma e o volume uterino. Métodos: Estudo observacional, transversal, 
incluindo mulheres divididas em três grupos: 37 com leiomiomas e útero acima de 

500 cm3, 17 com leiomiomas e útero de até 150 cm3 e 21 mulheres sem leiomiomas. 
As pacientes foram submetidas à coleta de sangue periférico seguida de avaliação 

metabólica global por cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa. 
Resultados: Os três grupos de pacientes foram semelhantes estatisticamente no 
que diz respeito a características antropométricas e demográficas e exames 

laboratoriais. Encontramos diferenças estatísticas entre os grupos para o volume 
do útero (p<0,0001). Quarenta e seis metabólitos foram identificados nas amostras 

coletadas (35% de aminoácidos e derivados, 22% de ácidos graxos e 18% de 
carboidratos). Distinção metabólica estatisticamente significativa (p<0,05 e 
FDR<0,05) foi observada para 14 metabólitos. Os aminoácidos, com exceção da L-

glutamina, apresentaram-se significativamente reduzidos no plasma de pacientes 
com leiomiomas grandes. Ácidos graxos e carboidratos mostraram-se reduzidos 
em pacientes com leiomiomas e mais reduzidos ainda em pacientes com 

leiomiomas grandes, com exceção do ácido alfa-linolênico, que mostrou-se 
aumentado. Conclusão: Existem diferenças nos níveis de metabólitos plasmáticos 

para aminoácidos, ácidos graxos e carboidratos entre pacientes com leiomiomas e 
leiomiomas grandes em comparação a pacientes sem leiomiomas. Além disso, 
esses metabólitos mostraram-se reduzidos principalmente em pacientes com 

leiomiomas volumosos. Este painel metabólico é um passo inicial para a definição 
de possíveis biomarcadores e assinaturas metabólicas para o leiomioma uterino. 

 
Palavras-chave: Leiomioma, Metabolômica, Espectrometria de massas, Lipidômica, 
Cromatografia gasosa, Ômicas. 
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ABSTRACT 

 

Study of metabolic signatures in uterine fibroids 

 

Objective: The present study evaluated circulating metabolites in the plasma of 

patients with and without leiomyomas, to define a metabolomic profile of these 
patients and compare them according to leiomyomas' presence and uterine size. 
Methods: Cross-sectional observational study, including women divided into three 

groups: 37 with leiomyomas and uterus over 500 cm3, 17 with leiomyomas and 
uterus up to 150 cm3, and 21 leiomyoma-free women. Patients underwent peripheral 

blood collection that was further evaluated using untargeted metabolic assessment 
by gas chromatography coupled to mass spectrometer. Results: There was no 
statistical difference between patients’ anthropometric and demographic features 
and general laboratory tests. Groups were statistically different for uterus volume 
(p<0.0001). Forty six metabolites were identified in all samples (35% were amino 

acids and derivatives, 22% were fatty acids and 18% were carbohydrates). 
Statistically significant metabolic distinction (p<0.05 and FDR<0.05) was observed 
for 14 metabolites. Amino acids, except for L-glutamine, were significantly reduced 

in plasma levels of patients with large leiomyomas. Fatty acids and carbohydrates 
were progressively reduced in patients with leiomyomas and even more reduced in 
plasma levels of patients with large leiomyomas, except for an increase in alpha-

linolenic acid. Conclusion: There are differences in plasma metabolites levels of 
amino acids, fatty acids, and carbohydrates among patients with leiomyomas and 

large leiomyomas compared to leiomyoma-free patients. These metabolites are 
especially reduced in patients presenting large leiomyomas. This metabolic panel is 
an initial step for the definition of possible biomarkers and metabolic signatures of 

the uterine fibroid. 

 

Keywords: Leiomyoma, Metabolomics, Mass spectrometry, Lipidomics, Gas 

chromatography, Omic. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  



2 

Introdução 

  

 

1.1 Conceito, epidemiologia, sintomatologia, classificação e fatores de risco 

 

Leiomiomas uterinos são tumores benignos monoclonais originários da 

musculatura lisa do miométrio e do tecido conjuntivo vascular. São constituídos por 

feixes desordenados de músculo liso e fibroblastos, além de excesso de matriz 

extracelular.1,2 Constituem os tumores genitais mais frequentes da pelve feminina, 

apresentando uma prevalência que pode atingir 80% de mulheres negras e 70% 

de mulheres brancas em idade reprodutiva.1-5 Os miomas podem levar a 

transtornos importantes na qualidade de vida das mulheres, sendo as alterações 

menstruais os sintomas mais comuns, representadas, em geral, pelo fluxo 

menstrual intenso, irregular e prolongado. As mulheres atingidas podem 

apresentar, ainda, dor pélvica, dismenorreia, dispareunia de profundidade, 

aumento do volume abdominal e sintomas de compressão extrínseca, como 

aumento da frequência urinária e constipação. Podem acarretar infertilidade e 

intercorrências obstétricas, como abortamentos de repetição e prematuridade.6,7 

Em termos de saúde pública, é fundamental ressaltar que o diagnóstico, o 

tratamento e as complicações relacionadas ao leiomioma uterino representam um 

alto custo que, conforme Cardozo et al. (2012)8 e dados do National Cancer 

Institute, pode chegar a 34,4 bilhões de dólares anuais, nos EUA, superando o 

custo com tratamentos para câncer de mama, colón e ovário.9 O tratamento 

cirúrgico contribui de forma substancial para tão alto número, sendo a histerectomia 

o procedimento cirúrgico ginecológico mais realizado no mundo e sua principal 

indicação, o tratamento definitivo dos leiomiomas uterinos.10 

Os miomas podem ter localizações diferentes no corpo do útero, o que, 

inclusive, é um parâmetro para sua classificação. Podem ser intramurais, quando 

situados na parede miometrial; submucosos, quando estão na interface 

endométrio-miométrio e voltados para dentro da cavidade uterina; ou subserosos, 

quando se localizam sob a serosa uterina, projetando-se externamente ao útero.11 

Tal diversidade de localização sugere uma fisiopatologia complexa e a ideia de que 

miomas em localizações diferentes possam apresentar etiopatogenias distintas. 

Medikare et al. (2011) apontam que miomas submucosos e intramurais estão 
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relacionados a diferentes anormalidades citogenéticas quando comparados com 

miomas subserosos.12,13 

Mais ainda, os leiomiomas apresentam características de crescimento 

tumoral que podem variar individualmente, podendo apresentar pequenas 

dimensões em uma paciente, ao passo que em outra podem atingir grandes 

dimensões e gerar efeitos de compressão de massa. Além disso, uma mesma 

paciente pode apresentar miomas em localizações diferentes e com taxas de 

crescimento diferentes, o que reforça a ideia de que o mecanismo biológico 

envolvido em sua formação e em seu crescimento seja de fato bastante intrincado.  

Idade, raça, status hormonal e exposição estrogênica, paridade e histórico 

familiar são fatores de risco conhecidos na literatura como predisponentes para o 

desenvolvimento e crescimento do leiomioma.14 Mulheres com parentes de 

primeiro grau diagnosticadas com miomas têm maior risco de desenvolver a 

doença, quando comparadas a mulheres sem parentes afetadas.15 Mulheres 

afrodescendentes também apresentam sintomas mais pronunciados e em idade 

mais precoce, quando comparadas a mulheres brancas.16 Apesar dos grandes 

esforços despendidos com estudos relacionados aos leiomiomas, os mecanismos 

moleculares e a subsequente cascata de eventos implicados na sua etiologia e 

crescimento ainda não estão totalmente elucidados.  

 

 

1.2 Fisiopatologia do Leiomioma 

 

Cada leiomioma se origina de uma única célula-tronco miometrial, o que o 

caracteriza como um tumor monoclonal.2 O miométrio possui células-tronco 

somáticas multipotentes que se dividem em novas células, sendo esse processo 

responsável pela regeneração tecidual. A patogênese do leiomioma é complexa, 

com múltiplas etapas. De forma simples, tais etapas se iniciam com o recrutamento 

de uma célula multipotente do miométrio que sofre uma mutação específica 

(denominada impulsionador ou driver genético) e interage com outras células 
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miometriais, dando origem a uma cascata de eventos que culminará na formação 

do leiomioma.2,17 

A literatura sustenta que o estrogênio seja um dos principais responsáveis 

pelo crescimento dos miomas e, de fato, a maior incidência de miomas no período 

do menacme evidencia tal influência. Porém, tem se solidificado cada vez mais na 

literatura, também, a ação fundamental da progesterona no crescimento desses 

tumores, evidenciando que o estrogênio não age isoladamente.18,19 O estradiol e 

os receptores de estrogênio estimulam fatores de crescimento tumorais e regulam 

a expressão dos receptores de progesterona.4 Essa, por sua vez, age nos 

receptores de progesterona A e B, que se encontram aumentados em 30% dos 

miomas em relação ao tecido miometrial, e têm uma dupla ação (estimulante ou 

inibitória), dependendo de outros fatores de crescimento locais, na proliferação 

tumoral.20,21 De um lado, a progesterona pode levar à diminuição da expressão do 

fator de crescimento tipo insulina 1 (IGF-1), gerando um efeito inibitório no 

crescimento tumoral, porém, de outro, tal esteroide sexual pode levar à diminuição 

de fatores apoptóticos, a partir da menor expressão de TNF-α e da maior expressão 

do gene da proteína Bcl-2, contribuindo para o crescimento do tumor.21 As células-

tronco multipotentes dos miomas possuem menos receptores de esteroides 

sexuais do que as células maduras do mioma e as células maduras do miométrio, 

sugerindo que o efeito dos esteroides sexuais se dá de forma parácrina pelas 

células maduras miometriais ao redor das células-tronco do mioma.22,23 

A via de sinalização WNT-ß-catenina possui importante papel na gênese e 

no crescimento do tumor. Tal via é normalmente estimulada pelo estrogênio e pela 

progesterona nas células miometriais maduras, levando à produção de fatores de 

crescimento e matriz extracelular. Nas células-tronco multipotentes do mioma, 

devido a mutações gênicas, há uma falha na modulação da ação da ß-catenina, 

levando à proliferação celular excessiva e consequente formação e crescimento 

tumorais.24,25 

É fundamental também destacar aqui a importância do papel da matriz 

extracelular (MEC) no crescimento do leiomioma uterino. A matriz extracelular é 

não só a substância que se localiza entre as células, mas também um importante 
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promotor de crescimento celular.26 Os miofibroblastos são responsáveis pela 

produção de proteínas da matriz extracelular para reparo de tecidos ou órgãos e, 

após cumprirem sua função, sofrem apoptose.27 Na presença de inflamação 

crônica, que pode ser causada por estresse oxidativo, estimulação repetitiva por 

eventos reprodutivos, hipóxia e lesão mecânica, ocorre a redução da apoptose dos 

miofibroblastos e, como consequência, há produção excessiva de proteínas da 

matriz extracelular, como o colágeno, os proteoglicanos, as laminas e a 

fibronectina.24,28-30 No miométrio, as fibras de colágeno se apresentam paralelas e 

ordenadas, enquanto nos leiomiomas o enorme depósito de colágeno na matriz 

extracelular se faz em total desordem estrutural. Tal desordem contribui 

diretamente no crescimento dos tumores, através da indução da fibrose.31 Essas 

alterações na matriz celular e a indução da fibrose afetam a forma celular e sua 

contratilidade, gerando estresse mecânico e efeitos compressivos que, por sua vez, 

repercutem em alterações bioquímicas, causando um efeito denominado 

mecanotransdução.32 

Outro importante ponto a ser destacado quando discutimos sobre a matriz 

extracelular (MEC) no crescimento de leiomiomas é a mediação dos efeitos 

estimulatórios do estradiol e da progesterona na MEC. Os miomas possuem 

receptores de estrogênio  e ß aumentados quando comparados ao miométrio 

adjacente.33,34 O estrogênio parece ativar a via da proteíno-quinase ativada por 

mitógeno (MAP quinase), aumentando a expressão do fator de crescimento 

derivado de plaquetas (PDGF), fator de crescimento epidermal (EGF), assim como 

de outros fatores de crescimento no tecido miomatoso.35,36 Além disso, há o 

aumento da secreção do fator transformador de crescimento ß (TGF-ß) e do fator 

de crescimento insulinoide 1 (IGF-1), levando à proliferação de fibroblastos na 

MEC.37 Do mesmo modo, a progesterona e os receptores de progesterona parecem 

exercer papel dominante na atividade mitótica dos leiomiomas, por intermédio 

também de efeitos na MEC.38 Uma das ações estimulantes da progesterona é 

diminuir a produção de decorina, que possui efeito inibitório no TGF-ß. Este último 

promove a diferenciação celular de miofibroblastos, culminando no aumento de 

deposição de proteínas na MEC.39 
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O conhecimento dos fenômenos que envolvem a matriz extracelular (MEC) 

é crucial no entendimento do crescimento tumoral significativo de alguns miomas. 

Tal crescimento é justificado primariamente pela produção excessiva e 

desordenada de MEC, antes até da proliferação celular. De forma resumida, a 

produção aumentada da MEC resulta da produção excessiva de subtipos de 

colágeno e proteoglicanos, além de citocinas pró-fibróticas, incluindo fatores 

transformadores de crescimento ß1 e ß3 (TGF-ß1 e TGF-ß2), e da diminuição, de 

outro lado, da expressão de metaloproteinases.32 

 

 

1.3 As “ômicas” 

 

A evolução das “ômicas” tem proporcionado grande avanço nas pesquisas 

em saúde e contribuído substancialmente com o estudo dos processos biológicos e 

das doenças, a partir de conceitos relacionados à caracterização, função e interação 

de moléculas para a célula, transcrição de genes, proteínas e a definição de 

metabólitos finais, trazendo uma visão fenotípica mais ampla de tais processos.40 

Por meio de métodos complexos, compostos não identificados anteriormente 

e novos marcadores potenciais vêm sendo estudados e identificados, aprofundando 

nosso conhecimento sobre os mais intrincados sistemas fisiopatológicos.41 

As “ômicas” podem ser subcategorizadas em níveis de estudo, que foram 

progressivamente sendo desenvolvidos ao longo dos anos. Os principais níveis de 

caracterização das “ômicas” são:41 

Nível Conceito 
Genômica e 
transcriptômica 

Caracterização e sequenciamento global dos genes e da 
expressão gênica, assim como o estudo das transcrições de RNA 
subsequentes. 

Proteômica Caracterização e estudo das proteínas expressas a partir de uma 
determinada expressão gênica já conhecida. 

Metabolômica Etapa final das “ômicas”, que estuda as pequenas moléculas 
responsáveis pelos eventos celulares finais, resultantes de uma 
expressão gênica e transcrição específicas. 
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Figura 1 – Os 3 níveis das “ômicas”.41 

 

1.3.1 Genômica e Leiomioma 

A literatura é ampla atualmente no que diz respeito a estudos em genômica 

e leiomioma uterino, principalmente com o desenvolvimento de técnicas cada vez 

mais avançadas de sequenciamento genético. E o papel de mutações específicas 

e impulsionadores genéticos na determinação de cascatas moleculares distintas na 

patogênese dos tumores está bem consolidado.42-45 

Os estudos do grupo do Departamento de Genética e Genômica da 

Universidade de Helsinki constituem marcos importantes no entendimento 

genômico dos miomas.42,46,47 Em estudo de 2014, os autores evidenciaram que as 

manifestações clínicas dos miomas variam de acordo com mutações genéticas 

recorrentes específicas que, por sua vez, geram diferenças transcricionais e vias 

que podem ser predeterminadas. Por meio de sequenciamento genômico e 

técnicas de microarray, os autores propuseram uma classificação molecular dos 

miomas, de acordo com tais impulsionadores genéticos: miomas com mutação 

MED12 (MED12), inativação da fumarato-hidratase (FH), superexpressão de High 

mobility group AT-Hook (HMGA2) e deleção COL4A6-COL4A5. Cada subtipo 

genético revelou mudanças transcricionais específicas e alterações na expressão 

de moléculas-chave para vias de crescimento tumoral, incluindo a sinalização 
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Wnt/ß-catenina, prolactina e fator de crescimento insulinoide 1 (IGF-1).42,43 Tal 

caracterização e classificação genômica foi fundamental para aprofundar o 

conhecimento fisiopatológico dos leiomiomas. Entretanto, os autores perceberam, 

ao final do estudo, a necessidade de uma maior estratificação molecular das 

cascatas resultantes de tais eventos genéticos, de tal forma a aproximar e 

correlacionar os dados encontrados com a prática clínica, além de avançar na 

determinação de biomarcadores. 

 

1.3.2 Proteômica e Leiomioma 

Os estudos em proteômica de leiomiomas são escassos e ainda 

insuficientes para definição de marcadores proteicos da doença.47,48 O estudo de 

Lin et al.47, de 2012, constitui um dos principais estudos com proteômica em 

leiomioma e avaliou a expressão de proteínas no plasma de mulheres com mioma, 

identificando 20 proteínas diferencialmente expressas nas mesmas. Essas 

proteínas estariam envolvidas em cadeias de transporte, coagulação, transdução 

de sinal, apoio do citoesqueleto e respostas inflamatórias.47 Os autores 

observaram, ainda, níveis diminuídos de proteínas de transporte no plasma como 

apolipoproteína A-I e hemopexina em pacientes com mioma e aumento de 

anidrase-carbônica. Além disso, observaram aumento de níveis de proteínas 

inflamatórias no plasma de pacientes com leiomioma, com destaque para a alfa-1-

antitripsina, e diminuição de proteínas do citoesqueleto, como a actina.47,48 

 

1.3.3 Metabolômica 

A metabolômica corresponde à etapa final das “ômicas”, apresentando como 

objetivo estudar e identificar pequenas moléculas (metabólitos menores que 

1200Da), quantificadas a partir de uma amostra biológica e que caracterizam o 

perfil fenotípico da fisiologia, do desenvolvimento ou do estado patológico da célula, 

tecido ou órgão analisado.40,49 A metabolômica, portanto, estuda e cataloga todos 

os metabólitos pequenos presentes em uma amostra biológica específica, incluindo 

açúcares, aminoácidos, ácidos graxos e ácidos orgânicos. Tais metabólitos, juntos, 

formam o metaboloma. Dada a ampla diversidade de classes de metabólitos 
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existentes, há diferentes subáreas presentes na metabolômica de acordo com a 

classe de moléculas, para estudar cada uma delas, tais como a lipidômica, a 

glicômica e a fluxômica. Todas têm o intuito principal de elucidar o efeito final 

gerado pela interação de genes e impulsionadores (drivers) genéticos, sua 

posterior transcrição em proteínas e a consequente gama completa de metabólitos 

representantes. 

Nesse sentido, entendemos que enquanto os dados genômicos e as 

análises proteômicas fornecem informações sobre os eventos que ocorrem na 

célula, o perfil metabólico e metabolômico fornece um panorama geral fenotípico 

da doença e seu estado fisiológico no organismo como um todo.40,50,51 

Estudar o metaboloma tem aplicações que são extremamente úteis para 

diversas áreas biológicas, como a Toxicologia, a Biologia de Sistemas e a Medicina. 

Com o avanço de métodos complexos analíticos de alta sensibilidade e cobertura 

metabólica cada vez maior, além da possibilidade do emprego de diferentes tipos 

de amostras, desde fluidos corporais até tecidos e fezes, a metabolômica tem 

ocupado um espaço de destaque na pesquisa clínica e biomédica para as mais 

diversas condições humanas. E já ocupa um espaço bastante consolidado na 

busca por biomarcadores, cujo conhecimento pode impactar diretamente na 

contribuição para a medicina diagnóstica e terapêutica alvo.40,50,51 

É importante frisar que o emprego da metabolômica e seu desenvolvimento 

são recentes e ainda apresentam desafios. Alguns deles, por exemplo, referem-se 

à dependência de boa qualidade e alto custo de instrumental, e o uso de técnica 

adequada pelos pesquisadores dessa área, além de conhecimento e capacitação 

adequados para a interpretação complexa dos dados gerados pelas análises dos 

metabólitos. Além disso, a associação dos dados obtidos com as informações 

provenientes de outras "ômicas", como genômica, proteômica e transcriptômica, e 

a validação dos dados metabólicos encontrados também têm se mostrado desafios 

a serem vencidos.53 
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1.3.3.1 Metabolômica não direcionada (untargeted) e direcionada 
(targeted) 

Os estudos na literatura em metabolômica têm apresentado dois desenhos 

diferentes: os estudos globais ou não direcionados (untargeted) e alvo ou 

direcionados (targeted). 

Os estudos globais ou não direcionados (untargeted) são aqueles que irão 

definir perfis ou panoramas metabólicos de uma determinada doença, em situações 

em que não há, ainda, uma hipótese metabólica definida. O objetivo é detectar a 

maior gama possível de metabólitos em uma determinada amostra, sem direcionar 

para uma maior expressão específica. Os metabólitos obtidos nesse tipo de estudo 

são posteriormente divididos de acordo com sua classe específica e as diferenças 

de abundância são posteriormente avaliadas. A variedade e a quantidade de 

metabólitos identificados na amostra variam de acordo com a plataforma analítica 

utilizada. Como desvantagem desse estudo, pode-se apontar a impossibilidade de 

quantificação absoluta dos metabólitos, cuja avaliação da diferença de expressão 

é feita através da abundância dos mesmos.54,55 

Os estudos alvo ou direcionados (targeted) constituem o próximo passo e 

visam quantificar em termos absolutos as concentrações específicas de 

determinados metabólitos já conhecidos e identificados previamente. Os estudos 

alvo são conduzidos a partir de uma hipótese e o metabólito alvo predeterminado. 

Por meio de performances analíticas validadas, tais estudos são comumente 

usados na validação de biomarcadores.54-56 

Estudos não direcionados e direcionados envolvem protocolos de 

processamento e análise distintos; porém, sua aplicação combinada e 

sequenciada, de preferência para análise de uma mesma amostra, parece ser o 

caminho mais promissor na determinação de biomarcadores metabólicos.  
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Figura 2– Fases dos estudos alvo (direcionado) e global (não direcionado) em metabolômica.56 

 

1.3.3.2 Espectrometria de Massa e Espectroscopia por Ressonância 

Magnética 

As informações estruturais analíticas para os estudos metabolômicos são 

providas por ferramentas como a ressonância nuclear magnética (RNM ou NMR, 

do inglês, nuclear magnetic resonance) e a espectrometria de massa (EM ou MS, 

do inglês, mass spectrometry).  

A RNM é uma opção para análise de metabólitos em amostras biológicas 

intactas, sem muita necessidade de manipulação das mesmas e tem como 

vantagem permitir o uso de pequena quantidade de amostra. Com a RNM, tem-se 

uma avaliação espectroscópica que permite quantificar metabólitos, constituindo 

uma ferramenta mais utilizada para estudos alvo. É superior em relação à EM no 

que diz respeito à informação estrutural metabólica fornecida, além de apresentar 

melhor reprodutibilidade. Tem sido bastante empregada na detecção de lipídios 

com alta resolução. Entretanto, é uma ferramenta com baixa sensibilidade e 

seletividade, além de exigir equipamentos de alta resolução.55 

A EM é a técnica mais utilizada atualmente em metabolômica, apresentando 

alta sensibilidade e seletividade na avaliação das amostras. Equipamentos 

modernos de EM oferecem alta acurácia, resolução, sensibilidade e rápidas taxas 
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de identificação metabólica. A EM permite uma ótima caracterização estrutural de 

biomoléculas, como os carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e esteroides, na 

metabolômica, além do sequenciamento de peptídeos e proteínas, na proteômica. 

Para aumentar a resolução e facilitar a diferenciação dos metabólitos, o 

espectrômetro é geralmente acoplado a uma técnica específica de separação 

cromatográfica, que pode ser a cromatografia gasosa (CG ou GC do inglês gas 

cromatography), a cromatografia líquida (CL ou LC do inglês liquid cromatography) 

ou a cromatografia líquida de ultra-alta performance (CLUP ou UPLC do inglês, 

ultra-high performance liquid cromatography).57,58 

Na EM as moléculas são ionizadas no espectrômetro e transferidas para o 

centro do instrumento, onde os íons são separados e individualizados e, 

posteriormente, detectados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Esquematização ilustrativa e gráfica da sequência do processamento da 
amostra usando Espectrometria de Massa acoplada a Cromatografia (Gasosa ou Líquida), 
até o resultado final de obtenção do perfil metabólico. (Imagem do autor) 
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1.3.3.3 Metabolômica e Ginecologia 

O uso da metabolômica e o estudo dos metabólitos em doenças 
ginecológicas é bastante recente, sendo o primeiro estudo na literatura o de Vouk 

et al.59, publicado em 2012, que buscou identificar e catalogar possíveis 
biomarcadores para endometriose ovariana. Entretanto, ainda existe, em todos os 
campos da ginecologia, a necessidade de mais estudos que permitam a apropriada 

validação dos metabólitos já identificados para que sejam, de fato, reconhecidos 

como biomarcadores.55 

Para a endometriose, o câncer de colo do útero e do endométrio, diferentes 
painéis de marcadores metabólicos já foram sugeridos e representam passos 

iniciais importantes na caracterização fenotípica de tais doenças, além de 
acrescentarem conhecimento no entendimento de etapas fisiopatológicas do 

desenvolvimento das mesmas.60-63 

Chagovets et al.64, em 2017, avaliaram em seu estudo metabolômico, 

amostras teciduais de pacientes com endometriose, comparando lesões 
endometrióticas e o endométrio eutópico das mesmas pacientes, e mostraram 

diferenças metabólicas relacionadas principalmente às maiores abundâncias de 
fosfatidilcolinas, esfingomielinas e fosfatidiletanolaminas nas lesões de 
endometriose. O conhecimento de tais maiores concentrações metabólicas poderia 

justificar, em nível celular, uma possível supressão de apoptose celular e um 
aumento de estresse oxidativo. Letsiou et al.60, em 2017, observaram maior 

abundância de acilcarnitinas de cadeia média e longa no plasma de pacientes com 
endometriose, o que, segundo os autores, poderia levar a uma beta-oxidação 
deficiente de ácidos graxos e consequente redução na geração de energia celular, 

também culminando em maior estresse oxidativo. Jana et al.61, em 2013, e Dutta 
et al.62, em 2012, procuraram também entender a origem metabólica do estresse 
oxidativo em pacientes com endometriose e observaram, por meio de amostras de 

endométrio eutópico61 e séricas62, maiores níveis de glicose e lipídios em nível 
tecidual e menores níveis desses mesmos metabólitos em nível sérico, além de 

níveis alterados de purina, base nitrogenada relacionada com o ciclo do ácido 
tricarboxílico, cuja disfunção molecular poderia justificar o estresse oxidativo 

apontado nos estudo de Chagovets et al.64 e Letsiou et al.60 
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Em oncologia ginecológica, a metabolômica também tem fornecido 
resultados intrigantes. Conforme a revisão sistemática de Tokarz et al.55, de 2020, 

em pacientes com câncer de colo do útero, a maior parte dos estudos mostra níveis 
alterados de aminoácidos, metabólitos fundamentais na fisiopatologia do 

crescimento tumoral.55 Entretanto, ainda insuficientes para a definição de 
biomarcadores. Alguns estudos mostram alterações contraditórias de níveis de 
aminoácidos, principalmente aqueles que envolvem amostras de plasma e sangue 

periférico.63-65 Ye et al.65 mostraram níveis reduzidos de isoleucina, valina, alanina, 
flutamina, histidina e glicina no plasma de pacientes com câncer de colo uterino, ao 

passo que Hasim et al.66 reportaram níveis aumentados de glicina e alanina no 
plasma dessas pacientes.64-67 Os autores apontam diferenças, também, nos níveis 
de ácidos graxos e lipídios em pacientes com câncer de colo do útero, entretanto, 

diferenças ainda pouco caracterizadas na via metabólica da doença, para que 

possam ser justificadas. 
Já no caso de câncer do endométrio, estudos revelam possíveis assinaturas 

metabólicas em pacientes com a doença, em relação àquelas com endométrio 

normal.68 Knific et al.69 e Audet-Delage et al.70, por meio de amostras séricas de 

pacientes com câncer, mostraram níveis aumentados de acetilcolina, 

monoacilglicerol e acilcarnitina, assim como níveis aumentados de 3-hidroxibutirato 

e 2-hidroxibutirato.69,70 Os mesmos autores mencionam, ainda, níveis diminuídos 

de aminoácidos circulantes no plasma de pacientes com câncer do endométrio, fato 

também observado por Altadil et al.71. Tais níveis reduzidos seriam justificados 

devido ao possível aumento do metabolismo de aminoácidos em nível tumoral, 

dada a maior demanda energética para proliferação celular.71  

Cummings et al.72 e Cheng et al.73, ambos em 2019, em seus estudos com 

câncer do endométrio, utilizaram amostras teciduais e fluido cervicovaginal, e 

descreveram como principais alterações metabólicas aquelas relacionadas aos 

lipídios e ao metabolismo da purina e da via da kinurenina.72,73  

Por fim, o estudo de 2019 de Njoku et al.74 aponta níveis de algumas enzimas 

envolvidas com glicólise, como piruvato-quinase e fosfoglicerato-quinase, mais 

expressas em pacientes com câncer do endométrio, o que poderia sinalizá-las como 
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possíveis biomarcadores para a doença, devido ao papel de tais metabólitos na 

glicólise tumoral e geração de ATP.74 Os mesmos autores também indicam níveis 

aumentados de glicerofosfocolinas no tecido tumoral, o que poderia implicar em 

maior demanda de lipídios de membrana para a proliferação tumoral.74 

Um dos objetivos de se estudar o perfil metabolômico das doenças 

ginecológicas é caracterizá-las e diferenciá-las, sob o ponto de vista metabólico. 

Troisi et al.75 observaram, em estudo de 2018, que o metaboloma sérico de 

pacientes com câncer do endométrio difere não só do endométrio normal como 

também daquele de pacientes com câncer de ovário, principalmente no que diz 

respeito aos níveis de ácido lático, ácido linoleico, ácido esteárico, ácido mirístico, 

treonina e valina.75 De outro lado, o estudo de Cheng et al.73, em 2019, não 

demonstrou distinção metabólica evidente entre pacientes com câncer do 

endométrio e cervical uterino. Fazendo uma correlação com doenças ginecológicas 

benignas, devemos lembrar e destacar que a concomitância de doenças como 

mioma, endometriose e adenomiose não é incomum, o que traz também um desafio 

nessa distinção em nível molecular.55 

 

1.3.3.4 Metabolômica e Leiomioma 

A literatura ainda é bastante escassa em estudos sobre metabolômica e 

leiomioma, principalmente no que diz respeito ao uso da EM na avaliação 

metabólica. Eggert et al.45, em seu estudo de 2012, utilizaram técnicas de biologia 

molecular e, por meio de imunohistoquímica, microarray e PCR quantitativo, 

demonstraram que a síntese de ácidos graxos está três vezes mais elevada no 

miométrio de pacientes com leiomioma do que em pacientes sem a doença.  

O estudo realizado por Islam et al.76, em 2018, por meio de cromatografia 

gasosa acoplada a detector de ionização de chama (CG-DIF ou GC-FID, do inglês, 

gas cromatography flame ionization detector) demostrou, também, perfis de ácidos 

graxos distintos ao comparar tecido de mioma com miométrio saudável. Os autores 

observaram níveis aumentados de ácido araquidônico em tecidos de miométrio 

saudável e níveis aumentados de ácido linoleico em tecidos de mioma.76 
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Entretanto, até o momento, o único estudo que explorou o metaboloma 

global ou não direcionado (untargeted) do leiomioma foi o estudo de Heinonen et 

al.46, conduzido na Universidade de Helsinki, em 2017. Os autores investigaram os 

perfis metabolômicos de 25 amostras teciduais de leiomiomas, dividindo-as de 

acordo com três subtipos genômicos, já estudados anteriormente: leiomiomas 

causados por deficiência de FH, mutação MED12 ou aumento de HMGA2. Em 

seguida, compararam tais amostras aos perfis metabolômicos encontrados em 17 

amostras teciduais de miométrio saudável das mesmas pacientes. Usando 

espectrometria de massa acoplada à cromatografia líquida (EM-CL), os autores 

puderam identificar que 70 metabólitos se mostraram comumente desregulados em 

todos as amostras de tecido com leiomiomas.46 

Relataram, ainda, que a deficiência de FH nos leiomiomas gera um subtipo 

metabolicamente distinto de leiomiomas que pode ser distinguido com base no seu 

perfil metabolômico causado por alterações metabólicas mais evidentes e 

abundantes, principalmente no que diz respeito a aminoácidos e lipídios, cujos 

níveis teciduais se mostraram aumentados. Nos demais subtipos, as alterações 

metabólicas foram mais sutis. Leiomiomas do subtipo genômico MED12 foram 

associados a níveis reduzidos de vitamina A, lipídios de membrana e aminoácidos, 

além de desregulação do metabolismo da vitamina C.46 Clinicamente, os autores 

observaram que miomas do subtipo FH se caracterizaram por apresentar maior 

volume e, os do subtipo MED12, volume reduzido. Tais diferenças metabólicas e 

correlação clínica mostram padrões metabólicos, cascatas de eventos celulares e 

vias distintas, de acordo com cada impulsionador genético, que geram painéis de 

metabólitos com funções celulares que, por sua vez, levam a padrões de 

crescimento fenotípico específicos. Os achados mostraram ainda a importância do 

metabolismo do heme e da poliamina e validaram a desregulação da vitamina A no 

tecido do leiomioma primário.46 

Outro estudo que merece destaque em metabolômica e mioma é o estudo 

de Takeuchi et al.77, de 2013. Os autores analisaram, por meio de espectroscopia 

por ressonância nuclear magnética (RNM), picos de lipídios de miomas e sarcomas 

uterinos, buscando compará-los e identificar padrões diferenciais. Sabe-se que o 
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diagnóstico diferencial pré-operatório entre mioma e sarcoma uterino é um desafio 

na prática ginecológica e um motivo de preocupação para os cirurgiões no 

planejamento terapêutico. Em seu estudo retrospectivo, os autores investigaram 38 

corpos uterinos de pacientes que tinham realizado espectroscopia por RNM (26 

com leiomiomas e 12 com sarcomas uterinos diagnosticados posteriormente). 

Foram observados altos picos lipídicos em todos os úteros com sarcoma, ao passo 

que em pacientes com leiomiomas tais picos não foram identificados. Tal achado, 

apesar de inicial, é bastante promissor e tem causado repercussão em radiologia e 

em ginecologia, tornando os altos níveis de lipídios um possível fator diferenciador 

metabólico pré-operatório entre mioma e sarcoma.77,78 

Entendemos, com o exposto, que a metabolômica pode nos fornecer uma 

leitura funcional e fenotípica das diferentes doenças, trazendo o reflexo final da 

cascata de eventos moleculares, iniciados na esfera genética, com uma mutação 

específica ou impulsionador genético, até a esfera final celular, com a influência de 

fatores regulatórios, ambientais e nutricionais. Tal cenário fenotípico nos permite 

analisar a inter-relação de todos os pequenos metabólitos e suas respectivas ações 

celulares que levam a uma série de eventos bioquímicos e biológicos, e que, por sua 

vez, vão reger de fato a doença. A metabolômica pode refletir, portanto, uma visão 

fisiopatológica mais “palpável” da doença. 

Notamos também que a literatura é escassa em estudos sobre 

metabolômica e mioma uterino e ainda há um longo caminho a percorrer em direção 

à definição de biomarcadores relacionados a essa doença tão prevalente. A 

definição de tais biomarcadores nos parece crítica, principalmente com o impacto 

que poderia trazer para a saúde pública. A possibilidade de definição de terapias 

alvo precoces poderia trazer mais uma opção conservadora para as pacientes, 

além de trazer uma alternativa para diminuir as longas filas de espera para 

consultas de acompanhamento ambulatorial e para tratamentos cirúrgicos nos 

serviços públicos. E, também muito importante, a identificação de assinaturas 

metabólicas séricas de baixo custo poderia reduzir o preocupante alto custo 

despendido com o diagnóstico e tratamento dos miomas, como já citado. 
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Desenvolvemos o presente estudo buscando definir um painel inédito dos 

metabólitos presentes no plasma de pacientes com leiomiomas uterinos de tal 

forma a avaliar se existiria uma diferença de expressão de marcadores 

metabolômicos presentes no plasma de pacientes com leiomiomas, e que pudesse 

ser o passo inicial para a definição de assinaturas metabólicas quando comparados 

a pacientes sem miomas. Mais ainda, nos questionamos se existe um perfil 

diferencial de metabólitos circulantes no plasma de pacientes com leiomiomas 

uterinos volumosos, quando comparados àquelas com úteros de menor dimensão. 

Buscamos, desse modo, correlacionar diferenças metabólicas com a maior 

evidência de manifestação clínica da doença. 
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2.1 Objetivo geral 

 

Definir o metaboloma plasmático de pacientes com e sem leiomioma uterino.  

 

 

2.2 Objetivo específico 

Avaliar e comparar o perfil metabolômico do plasma de pacientes com e sem 

leiomioma uterino, e, nas pacientes com leiomioma, de acordo com o volume 

uterino. 
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3.1 Tipo do Estudo 

 

Desenhamos um estudo transversal observacional que incluiu mulheres 

atendidas no Ambulatório do Setor de Mioma do Departamento de Ginecologia da 

EPM/UNIFESP e no Ambulatório de Planejamento Familiar do Departamento de 

Ginecologia da EPM/UNIFESP, na cidade de São Paulo. 

 

 

3.2 Aspectos éticos e legais 

 

O presente estudo foi aprovado em 13/06/2018 pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, como projeto 

de doutorado (CAAE 91630218.4.0000.5505) (Anexo II), via Plataforma Brasil. 

Todas as participantes foram apresentadas ao estudo verbalmente e por escrito, e 

esclarecidas a respeito dos objetivos e do método utilizado, no momento da 

consulta ambulatorial. Todas assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) aprovado pelo CEP (Anexo III). 

 

 

3.3 Recrutamento de participantes 

 

Não realizamos cálculo amostral, devido à ausência de estudos prévios para 

fins semelhantes em pacientes com leiomiomas utilizando amostras séricas. O 

único estudo que avaliou o perfil metabólico dos leiomiomas contou com amostras 

teciduais de apenas 17 pacientes e 25 miomas (46). Sendo assim, selecionamos 

54 mulheres com leiomiomas e idade entre 18 e 45 anos, atendidas 

consecutivamente no Ambulatório do Setor de Mioma do Departamento de 

Ginecologia da EPM/UNIFESP. O diagnóstico de leiomioma foi confirmado pela 

presença de um ou mais miomas à ultrassonografia transvaginal, realizada no 
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próprio ambulatório, sempre pela equipe de assistentes do Setor de Mioma da 

EPM/UNIFESP.  

Foram considerados como critérios de inclusão mulheres entre 18 e 45 anos, 

com diagnóstico de mioma e úteros até 150 cm3 ou maiores que 500 cm3. Não 

foram incluídas as pacientes com mioma e volume uterino intermediário, entre 151 

e 500 cm3, de tal forma a estabelecermos dois grupos com miomas de 

características e comportamento biológico notoriamente distintos. Pacientes com 

suspeita de outras afecções ginecológicas tanto pelo exame clínico como pelo 

exame ultrassonográfico foram excluídas. 

Como controle, foi utilizado um grupo formado por 21 pacientes, também 

com idade entre 18 e 45 anos, que não apresentaram miomas à ultrassonografia. 

Para tanto, foram selecionadas no Ambulatório de Planejamento Familiar do 

Departamento de Ginecologia da EPM/UNIFESP. 

As participantes foram classificadas em três grupos: 

Grupo 1: Pacientes com miomas e útero volumoso (dimensões acima de 

500 cm3 à ultrassonografia) – U500; 

Grupo 2: Pacientes com miomas e útero de volume relativamente pequeno 

(dimensões até 150 cm3 à ultrassonografia) – U150; 

Grupo 3: Pacientes sem miomas à ultrassonografia – Controle. 

 

 

3.4 Coleta de dados 

 

As coletas de dados e amostras ocorreram entre junho de 2018 e novembro 

de 2019. Cada paciente incluída no estudo foi submetida à anamnese dirigida para 

preenchimento de uma ficha clínica (Anexo IV), aferição de peso e altura (com 

cálculo do índice de massa corpórea – IMC), exame físico e ultrassonografia 

transvaginal com complementação abdominal, quando necessária, realizada pela 

equipe do Setor de Mioma da EPM/UNIFESP. 
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Quadro 1 – Dados da anamnese coletados no estudo 

Dados Variáveis 

Variáveis demográficas 1) Idade 
2) Raça 

Variáveis antropométricas 1) Altura  
2) Peso 
3) Índice de Massa Corpórea (IMC) 

Antecedentes menstruais, 
obstétricos, pessoas e familiares 

1) Menarca 
2) Número de gestações 
3) Paridade 
4) Tabagismo 
5) Etilismo 
6) Histórico Familiar   

Sintomas 1) Sangramento uterino anormal (SUA) 
2) Dor pélvica acíclica 
3) Dismenorreia 
4) Dispareunia 
5) Aumento da frequência urinária 
6) Constipação intestinal 

 

 

 

Quadro 2 – Dados ultrassonográficos coletados no estudo 

Dados   Variáveis 

Ultrassonografia ginecológica 1) Volume do útero 
2) Número de miomas 
3) Classificação FIGO dos miomas 
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3.5 Coleta de amostras e extração do plasma 

 

Cada paciente foi submetida à coleta de sangue periférico em dois tubos de 

EDTA de 4mL, realizada no próprio Ambulatório do Setor de Mioma.  

Um dos tubos foi encaminhado ao Laboratório Central do Hospital São Paulo 
(HSP) para avaliação de exames laboratoriais, como hemograma, função renal e 

hepática, e perfil hormonal. O outro tubo foi encaminhado ao Laboratório de 
Ginecologia Molecular e Metabolômica da EPM/UNIFESP para processamento, 
centrifugação e separação do plasma sanguíneo das células vermelhas e creme 

leucocitário (buffy coat). As amostras de plasma obtidas ficaram armazenadas no 
Laboratório de Ginecologia Molecular, a uma temperatura de -80ºC, para, 

posteriormente, serem encaminhadas à Associação Beneficente de Coleta de 

Sangue (Colsan), para avaliação metabolômica por Espectrometria de Massa.  

 

 

3.6 Extração das frações metabólicas e lipídicas do plasma 

 

A extração das frações metabólicas e lipídicas foi realizada seguindo 

protocolo adaptado(79,80) para cromatografia gasosa com espectrômetro de massa 
(CG-EM). Todos os reagentes e soluções químicas utilizados para o procedimento 
de derivatização das amostras para análise em CG-EM (O-methoxyamine 

hydrochloride and N,O-bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamide) foram adquiridos da 
Merck-Sigma-Aldrich. Amostras de controle de qualidade (CQ) foram preparadas a 

partir de alíquotas de cada amostra agrupada em um pool, assegurando, assim, 
uma melhor robustez do método, sensibilidade do equipamento bem como sua 
tendência de injeção. Devido à alta sensibilidade de detecção do GCMS-QP 

2020NX, amostras de brancos foram utilizadas em todo o procedimento para 
observar a linearidade do ruído no decorrer da análise. Os espectros dos brancos 

foram, então, descontados dos espectros das análises, eliminando a possibilidade 

de falsos sinais cromatográficos. 
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3.7 Análise não direcionada (global) por espectrometria de massas 

 

Para a obtenção final de um perfil metabolômico, nossa análise foi não 

direcionada (global), por meio de cromatografia gasosa com espectrômetro de 

massa (CG-EM). Para tanto,100µL de plasma foram misturados num vortex com 

300µL de acetonitrila para garantir a deproteinização e, então, centrifugado por 10 

minutos a 15400g, a 4oC. 100µL do sobrenadante foram transferidos para tubos de 

análise em CG-MS contendo inserts de vidro e, então, o solvente foi evaporado em 

SpeedVac a 30oC. Para a metoximação das amostras, 10µL de hidrocloreto de O-

metoxiamina (15mg/mL) em piridina foram adicionados a cada tubo de análise e, 

então, levados ao vortex. Os tubos foram cobertos e incubados em ambiente 

escuro, em temperatura ambiente, por 16 horas. Após isso, 10µL de BSTFA com 

1% de TMCS (v/v) foram adicionados e as amostras foram submetidas ao vortex e 

incubadas a 70oC, por uma hora, para o processo com agentes sililantes. No final 

do procedimento, 100µL do padrão interno C18:0 estearato de metila (10mg/mL em 

heptano) foram adicionados a cada tubo de análise. Três amostras de branco foram 

preparadas seguindo o mesmo procedimento das amostras experimentais. Esses 

brancos foram analisados no início, no meio e no final da sequência.77 

A análise das amostras foi conduzida num sistema de cromatografia gasosa 

acoplada a um espectrômetro de massas do tipo quadrupolo (GCMS-QP2020 NX), 

proveniente da Shimadzu Prominence LC System (Kyoto, Japan).  

Para a separação, 2µL foram carregados numa coluna DB5-MS (30m x 0.25 

mm, 0.25 µm, Restek). A amostra foi injetada no modo sem divisão de amostra 

(splitless), num fluxo de 3-10mL/min de fluxo de gás Hélio. O gás carregador foi 

conduzido num fluxo constante de 1ml/min. A temperatura inicial da coluna foi 

inicialmente mantida a 60oC e, então, aumentada gradativamente a uma taxa de 

10oC/min até atingir a temperatura final de 325oC. A amostra foi mantida a essa 

temperatura por 10 minutos e, posteriormente, resfriada. As temperaturas do 

injetor, linha de transferência e filamento da fonte e o quadrupolo foram mantidas a 

250, 290, 230 e 150oC, respectivamente. O sistema operou em modo de full scan 

(m/z 40-650). numa taxa de 2 espectros/s, e com o EI (Eletronic Ionization) 
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configurado a 70eV. Após isso, um método de tempo de retenção fechado (TRF) 

foi aplicado para reduzir o tempo de retenção (TR) de toda a análise. 

 

 

3.8 Identificação e quantificação dos metabólitos detectados 

 

O controle dos instrumentos, a aquisição de dados e o processamento de 

dados foram realizados pelo software LabSolutions (GCMS versão 4.5; Shimadzu 

Co., Japão), que permitiu um controle em tempo real de cada metabólito analisado 

para a identificação dos metabólitos em modo SIM e Scan. 

A identificação dos metabólitos foi realizada a partir da comparação dos 

espectros obtidos por meio das amostras analisadas com espectros de referência 

adquiridos nas mesmas condições experimentais, ou seja, os picos das moléculas 

e padrões externos foram integrados pelo mesmo software, utilizando as mesmas 

configurações e normalizados pela adição e detecção de padrões internos 

adicionados a cada amostra antes da análise. Assim, uma curva analítica de 

calibração foi construída para a determinação da linearidade. Com a utilização de 

padrões internos, a concentração para cada metabólito gerou valores de 

quantificação em micro molar (µM), com maior confiabilidade. Os dados foram 

exportados para o software Excel (Microsoft Office) para subsequente análise 

estatística das moléculas identificadas. 

Para as análises em modo Scan, os metabólitos detectados foram 

processados para a criação de uma matriz unificada de variáveis a partir dos 

diferentes estados de carga, adutos e grupos dos mesmos analitos através de todas 

as amostras. Para isso foram utilizados os softwares GCMS Solution (v.3.30), NIST 

17 MASS (v.1.00.1) e GCMS Smart Metabolite (v.3.01), todos desenvolvidos pela 

Shimadzu Co. Os softwares foram configurados da maneira mais eficiente possível 

para processar todos os picos detectados, separando-os do ruído do equipamento. 

Após a identificação das moléculas pelas bibliotecas NIST e Smart Metabolite, as 

amostras foram exportadas para o software Excel (Microsoft Office), para o 
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tratamento estatístico. Foram utilizadas bases de dados públicas disponíveis na 

internet para avaliação comparativa dos espectros detectados em modo Scan 

(www.metlin.scripps.edu, https://www.genome.jp/kegg/, www.lipidmaps.org ou 

http://www.hmdb.ca). 

 

 

3.9 Análise estatística 

 

Para a análise estatística dos dados da anamnese, a comparação dos 

grupos em relação às variáveis quantitativas foi feita ajustando-se modelos 

lineares. Foi aplicado o teste global de significância para efeito das variáveis 

analisadas e testes de comparações múltiplas para a diferença entre as médias 

estimadas. Os níveis de significância das comparações múltiplas foram corrigidos 

pelo método de Tukey-Kramer. Como o estudo foi observacional, supôs-se 

distribuição normal para as variáveis-resposta.  

Para as variáveis qualitativas da anamnese, a comparação dos grupos foi 

feita ajustando-se modelos lineares generalizados com distribuição binomial ou 

multinomial, de acordo com as características da variável. Foi aplicado o teste 

global de significância para efeito das variáveis e testes de comparações múltiplas, 

corrigidos pelo método de Tukey-Kramer. 

Para a análise dos dados metabolômicos, foram realizadas análises 

estatísticas através de métodos de análise multi e univariadas, usando o 

Metaboanalyst 5.0 (http://www.metaboanalyst.ca/), seguindo algoritmos 

paramétricos e não paramétricos. Por meio de modelos de análise multivariada 

(AMV), usando-se transformação logarítmica, quando necessária, buscamos 

classificar e discriminar os eventuais metabólitos responsáveis por diferenciar os 

grupos de amostras. Para esse fim, utilizamos dois tipos de análise: uma análise 

multivariada do tipo não supervisionada, a análise de componente principal (ACP 

ou PCA – principal componente analysis), utilizada para confirmar a qualidade dos 

dados, detecção de outliers e tendências, checagem de padrão das amostras, e 

http://www.metlin.scripps.edu/
http://www.lipidmaps.org/
http://www.hmdb.ca/
http://www.metaboanalyst.ca/
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também para verificar, de forma inicial, a separação entre os grupos; e uma análise 

do tipo supervisionada, a análise discriminante por quadrados mínimos parciais 

(AD-QMP ou PLS-DA – partial least squares discriminant analysis), utilizada para 

confirmar a separação entre os grupos. Com a análise univariada (AUV), buscamos 

avaliar separada e individualmente cada metabólito significante encontrado. Para 

tanto, a versão não paramétrica de ANOVA (Kruskal-Wallis) foi aplicada nos dados 

para se obter os sinais significantes (p<0,05) entre as moléculas identificadas, 

seguido por um teste corretivo (post hoc) de Tukey’s (FRD, False Rate Discovery), 

para separar sinais denominados como falsos positivos (q=0,05). A análise de 

interactoma de vias metabólicas das moléculas analisadas e tidas como 

significativas para o modelo experimental proposto foi conduzida no Cytoscape. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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A amostra final do estudo contou com 75 participantes: 37 com miomas e 
úteros volumosos (acima de 500 cm3), 17 com miomas e úteros de menor volume 

(até 150 cm3) e 21 pacientes sem miomas (Grupo Controle). Nenhuma paciente se 

recusou a participar do estudo. 

 

 
Figura 4 – Organograma de inclusão das pacientes. 

 

 

4.1 Variáveis clínicas 

 

Quanto às variáveis clínicas analisadas nos três grupos experimentais, 

observamos que idade (p=0,682), raça (p=0,717), e IMC (p=0,6913) não 

apresentaram diferença estatística nos três grupos estudados. Devido à 

diversidade étnica da população brasileira e, muitas vezes, à dificuldade para 

autodesignação de raça parda ou negra, diferenciamos a população apenas em 

branca e não branca (Tabela 1). 

Não houve diferenças de idade da menarca das participantes para os três 

grupos (p=0,1686). Em relação a tabagismo e etilismo, também não foram 

detectadas diferenças estatísticas entre o grupo controle (C) e as mulheres que 

apresentavam U500 ou U150. Todavia, o fator histórico familiar apresentou 

diferença significativa (p=0,0004), isto é, as mulheres U500 e U150 apresentaram 
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maior histórico familiar de presença de mioma, quando comparadas ao grupo 

controle (Tabela 1). Quanto aos antecedentes obstétricos, observamos que as 

participantes U500 apresentaram um menor número de gestações, 

estatisticamente significante (p=0,002), quando comparadas a U150 e C. 

Observou-se que nas mulheres U500, 45,9% eram nuligestas, ao passo que nas 

U150 e C, mais de 70% das participantes tinham tido uma ou mais gestações 

anteriores. A paridade média do grupo U500 também se mostrou significativamente 

menor do que a média dos demais grupos (p=0,002) (Tabela 1). 

 

Tabela 1– Variáveis clínicas dos diferentes grupos de mulheres analisadas (C, 

U500 e U150). Os valores são apresentados como média + DP ou como frequência. 

 Controle (Úteros 
normais) (N=21) 

Úteros >500 
cm3 (N=37) 

Úteros <150 
cm3 (N=17) Valor de p 

IMC (kg/m2) 29,34 + 5,84 28,14 + 5,83 27,91 + 5,82 0,691a 
Idade (anos)  38,71 + 3,97 39,00 + 4,03 39,82 + 3,99 0,682a 
Raça (%)     
Branca 52 43 53 0,717a 
Não branca 48 57 47  
Menarca (anos) 13,14 + 1,94 12,30 + 1,92 12,906 + 1,91 0,169a 
Número de gestações 
(mediana) 2 1 3 0,004a 

Paridade (média) 1,81 + 1,26 0,70 + 1,27 1,71 + 1,26 0,002a 
Tabagismo (%)     
Não 
Sim 

95 
5 

92 
8 

71 
29 

0,062a 

Etilismo (%)     
Não 
Sim 

76 
24 

84 
16 

76 
24 0,720a 

Histórico Familiar (%)    
Não 
Sim 

95 
5 

49 
51 

59 
41 

0,0004a 

ateste do Qui-quadrado. 
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4.2 Sintomas 

 

O efeito SUA (Sangramento Uterino Anormal) apresentou diferença 

significante entre os três grupos (p=0,021). Mulheres com miomas U150 

queixaram-se mais de SUA do que as mulheres com miomas U500 e do grupo 

controle; p=0,048 (Tabela 2). 

Já o efeito dor pélvica acíclica também apresentou diferença significante 

(p=0,0002). A proporção de dor pélvica cíclica foi menor no grupo C, quando 

comparada aos grupos com mioma uterino (p=0,002 para CxU500 e p=0,043 para 

CxU150, utilizando-se as comparações múltiplas) (Tabela 2). Dismenorreia 

apresentou diferença significativa (p=0,0075) e, fazendo-se comparações 

múltiplas, a proporção de dismenorreia para C mostrou-se significativamente menor 

do que U500 (p=0,011), mas não para o grupo U150. A ocorrência da dispareunia, 

por outro lado, não mostrou diferença significativa entre os diferentes grupos 

(p=0,2935) (Tabela 2). 

O aumento da frequência urinária apresentou diferença estatística significante 

(p=0,0056), isto é, a porcentagem de pacientes U500 (38%) com aumento de 

frequência urinária mostrou-se significativamente maior do que nos grupos C (10%) 

e U150 (6%). Constipação intestinal também apresentou diferença significante 

(p=0,008). Por meio de comparações múltiplas, observou-se que CxU150 e 

U150xU500 foram diferentes entre si (p=0,015 e p=0,006, respectivamente).  
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Tabela 2 – Sintomas dos diferentes grupos de mulheres analisadas (C, U500, 

U150). Os valores são apresentados como frequência dos sintomas (%). 

Sintomas Controle (sem 
miomas) (N=21) 

Úteros  
>500cm3 (N=37) 

Úteros 
<150cm3 (N=17) 

Valor 
de p 

SUA (%) 
Não 
Sim 

 
57 
43 

 
27 
73 

 
18 
82 

 
0,021a 

Dor pélvica acíclica(%) 
Não 
Sim 

 
90 
10 

 
38 
62 

 
53 
47 

 
<0,001a 

Dismenorreia (%) 
Não 
Sim 

 
76 
24 

 
35 
65 

 
41 
59 

 
0,008a 

Dispaurenia (%) 
Não 
Sim 

 
71 
29 

 
51 
49 

 
53 
47 

 
0,294a 

Aumento da frequência 
urinária (%) 
Não 
Sim 

 
 

90 
10 

 
 

62 
38 

 
 

94 
6 

 
 

0,006a 

Constipação intestinal (%) 
Não 
Sim 

 
76 
24 

 
70 
30 

 
100 

0 

 
 

0,008a 
a teste do Qui-quadrado. 

 

 

4.3 Dados Ultrassonográficos 

 

A tabela 3 mostra que o volume do útero apresentou diferença significante 

entre os grupos (p<0,0001). A estimativa do volume médio do útero das 

participantes com U500 foi de 906,9 cm3 (526 - 3986 cm3), significativamente maior 

do que a estimativa das pacientes do grupo U150 de 130,7 cm3 (61 - 149 cm3) e do 

grupo controle de 79,2 cm3 (31 - 112,1 cm3). Não houve diferença, porém, entre C 

e U150. 

Nas participantes U500, observamos miomas com média estimada de maior 

diâmetro do maior nódulo de 8,8 cm (3,5 – 19,0 cm), ao passo que nas participantes 

U150, a média estimada do maior diâmetro do maior nódulo foi de 2,7 cm (0,9 – 4,5 

cm). As participantes U500 apresentaram mediana significativamente maior para a 
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frequência de miomas do que as mulheres U150 (p=0,0004). Nas mulheres U150, 

70,6% das participantes apresentaram apenas um mioma ao exame de imagem, 

enquanto no grupo U500, 51,4% apresentaram cinco ou mais miomas ao exame 

(Tabela 4). Houve também evidência de diferença entre os dois grupos de 

participantes com miomas quanto à classificação da FIGO (p<0,0001; Tabela 5). A 

classificação FIGO 2-5 (miomas transmurais) foi observada em 46% das 

participantes U500, enquanto no grupo U150 essa prevalência foi de 12%. Por outro 

lado, a classificação FIGO 4 foi observada em 11% e 47% das participantes dos 

grupos U500 e U150, respectivamente (Tabela 5).  

 

Tabela 3 – Médias estimadas por grupo em relação ao volume do útero (cm3). Nota: 

Teste do Qui-quadrado para o volume do útero foi significativo (p<0,0001). 

Grupo N Estimativa da média Limite inferior Limite Superior 

Controle (Úteros normais) 21 79,20 -120,31 278,71 

Úteros > 500 cm3 37 906,91 756,60 1057,22 

Úteros < 150 cm3 17 130,71 -91,04 352,46 

 

 
Tabela 4 – Distribuição da frequência do número de miomas por grupo de estudo. 

Nota: teste Z para o número de miomas foi significativo (p<0,0004). 

Número de Miomas 
Úteros > 500 cm3 Úteros < 150 cm3 

Frequência % Frequência % 

1 9 24,3 12 70,6 

2 5 13,5 2 11,8 

3 4 10,8 2 11,8 

>=5 19 51,4 1 5,9 
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Tabela 5 – Classificação FIGO ultrassonográfica dos miomas encontrados nas 

pacientes dos diferentes grupos analisados (C, U500, U150). Os valores são 

apresentados como frequência 

Sintomas Controle  
(sem miomas) (N=21) 

Úteros >500 cm3 
(N=37) 

Úteros <150 cm3 
(N=17) Valor de p 

Figo 2 
Figo 2-5 
Figo 3 
Figo 3-4 
Figo 3-5 
Figo 4 
Figo 4-6 
Figo 5 
Figo 6 
Figo 7 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0 
46 
0 
0 
3 

11 
3 
8 

19 
11 

6 
12 
6 
6 
0 

47 
0 
0 

24 
0 

<0,0001a 

a Teste exato de Fisher. 
 

 

4.4 Exames laboratoriais 

 

A hemoglobina foi o único exame laboratorial que mostrou diferença 

estatística significante (p=0,0179). Apesar dos três grupos apresentarem resultados 

dentro dos valores de referência para o laboratório (12,0 a 15,5 g/dL), a 

hemoglobina das participantes C foi significativamente maior do que as do grupo 

U500 e U150 (Tabela 6). Para os demais parâmetros laboratoriais, não foram 

observadas diferenças estatísticas entre os diferentes grupos experimentais 

estudados, estando também todos dentro dos valores de referência para o 

laboratório. No caso do FSH, LH e estradiol, os valores sem diferença estatística 

mostraram também o status pré-menopausal característico de todas as 

participantes do estudo (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Exames laboratoriais dos diferentes grupos de mulheres analisadas (C, 

U500, U150). Os valores são apresentados como média + DP. 

Características Controle (Úteros 
normais) (N=21) 

Úteros >500cm3 
(N=37) 

Úteros <150cm3 
(N=17) 

Valor 
de p 

Hb (média) (g/dL) 13,67 ± 1,78 12,39 ± 1,71 13,38 ± 1,68 0,018a 

TGO (média) (UI/L) 17,50 ± 4,72 16,40 ± 5,92 18,08 ± 5,19 0,540 a 

TGP (média) (UI/L) 16,67 ± 6,61 14,95 ± 8,34 15,09 ± 7,63 0,658 a 

Creatinina (média) (mg/dL) 0,70 ± 0,14 0,74 ± 0,12 0,70 ± 0,15 0,564 a 

Ureia (média) (mg/dL) 27,01 ± 6,99 26,03 ± 6,76 23,81 ± 6,71 0,346 a 

FSH (média) (mUI/mL) 12,53 ± 20,17 10,83 ± 27,55 10,97 ± 19,86 0,957 a 

LH (média) (mUI/mL) 11,01 ± 12,71 8,82 ± 16,88 9,37 ± 12,19 0,846 a 

Estradiol (média) (ng/dL) 71,81 ± 127,87 105,09 ± 180,04 99,02 ± 125,99 0,683 a 
a Teste do Qui-quadrado. 

 

 

4.5 Obtenção do Perfil Metabólico 

 

4.5.1 Painel (fingerprint) cromatográfico e metabólico por CG-EM 

Para a obtenção final de um perfil metabólico, foi utilizada uma abordagem 

global (não direcionada), de tal forma a gerar uma resposta qualitativa de cada pico 

registrado durante as análises cromatográfica e espectral das massas. Esse tipo 

de abordagem maximiza o número de metabólitos detectados de forma imparcial, 

fornecendo, assim, a rota mais apropriada para detectar alterações inesperadas 

nas concentrações dos metabólitos, que é expressa pela abundância dos picos 

detectados. Cabe enfatizar que a abordagem global é puramente qualitativa e as 

áreas cromatográficas são tratadas como abundâncias, ou seja, não possuem 

nenhuma unidade de quantificação. 

As 75 amostras de plasma foram preparadas(79,80) e injetadas num 

cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massas do tipo quadrupolo 

simples (CG-EM modelo QPNX 2020, Shimadzu Co.), que foi capaz de detectar 

146 picos no cromatograma total. 
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Após a coleta dos dados cromatográficos, foi aplicado um tratamento 

analítico composto pela normalização, integração de áreas, subtração de ruídos e 

de possíveis picos tidos como falsos positivos (provenientes da fragmentação do 

solvente de extração metabólica das amostras), além de metabólitos com múltiplas 

derivatizações e metabólitos classificados como desconhecidos (unknowns - picos 

sem fragmentos suficientes para a identificação). Ao final, 46 metabólitos (Tabela 

7) foram identificados com um índice de confiança de nível 2 (identificação putativa)80 

e utilizados, posteriormente, para a análise de um possível perfil metabólico para o 

plasma de miomas uterinos. 

Os metabólitos encontrados na análise do plasma de todas as amostras 

séricas estão ilustrados abaixo. Todas as moléculas polares e apolares, 

derivatizadas e detectadas cromatograficamente pela CG-EM, foram separadas 

segundo suas classificações bioquímicas, nas quais as classes mais detectadas 

foram constituídas por aminoácidos e derivados (35%), ácidos graxos (22%), 

carboidratos e conjugados (18%), 5% para metabólitos externos (outros) e 2% para 

cada uma das demais classes (Figura 5). 
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Figura 5 – Perfil metabólico global detectado no plasma de todas as amostras segundo 
sua classificação bioquímica.  

 

Os 46 tipos de metabólitos foram identificados e separados conforme sua 
classificação bioquímica, código de identificação, nível de identificação, chave de 

identificação no Human Metabolome Database (HMDB – https://hmdb.ca/) e desvio 
padrão relativo (RSD), a partir de amostras do Controle de Qualidade (CQ) (Tabela 
7). Com o intuito de validar analiticamente a repetibilidade e a robustez do método, 

a precisão da injeção e a variação analítica das amostras, os metabólitos 
encontrados com desvio padrão relativo acima de 30% foram removidos da análise. 

A identificação dos metabólitos foi feita usando duas bibliotecas internas 
disponibilizadas para o software GCMS Solutions da Shimadzu Co., a biblioteca de 
ácidos orgânicos trimetilsilil (OA-TMS), a biblioteca pública da NIST (2017 Edition), 

adaptada especificamente para a Shimadzu, e o repositório espectral público do 
HMDB (GC-MS Search version 4.0). Com isso, foi feita uma comparação dos 

espectros e a validação do processo (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Sumário descritivo de todos os 46 metabólitos identificados a partir do 
plasma de pacientes com e sem miomas uterinos, agrupados de acordo com suas 
classes bioquímicas. 
Classe Bioquímica Nomes dos Compostos Código Nível ID3 HMDB RSD (%) 

Aminoácidos e 
derivados 

L-Alotreonina ALO 2 0004041 13% 
L-Ácido aspártico ASP 2 0000191 11% 
L-Asparagina ASN 2 0000168 13% 
L-Ácido glutâmico GLU 2 0000148 24% 
L-Glutamina GLN 2 0000641 14% 
Glicina GLY 2 0000123 10% 
L-Isoleucina ILE 2 0000172 18% 
L-Lisina LYS 2 0000182 11% 
L-Ácido-piroglutâmico PYR 2 0000267 5% 
L-Prolina PRO 2 0000162 22% 
L-Fenilalanina PHE 2 0000159 9% 
L-Serina SER 2 0000187 23% 
L-Tirosina TYR 2 0000158 11% 
L-Valina VAL 2 0000883 18% 
N-Acetil-L-Alanina AAL 2 0000766 15% 
Creatinina CRE 2 0000562 3% 

Carboidratos e 
Conjugados 

Alfa-Lactose αLAC 2 0000186 9% 
D-Manose MAN 2 0000169 4% 
D-Ribose RIB 2 0000283 6% 
D-Treitol TRT 2 0004136 5% 
Glicerol GOL 2 0000131 8% 
L-Ribitol RBT 2 0000508 16% 
Maltotriose MAL 2 0001262 20% 
Mio-Inositol MYO 2 0000211 7% 

Ácidos Graxos 

Ácido Alfa-Linolênico -LN 2 0001388 20% 
Ácido Araquidônico ARC 2 0001043 7% 
Ácido Dodecanoico DOD 2 0000638 8% 
Ácido Gama-linolênico LNL 2 0003073 9% 
Ácido Hepta-Decanóico HEP 2 0002259 79% 
Ácido Linolênico LNL 2 0000673 3% 
Ácido Oleico OLC 2 0000207 8% 
Ácido Palmítico PAL 2 0000220 4% 
Ácido Esteárico STE 2 0000827 6% 
Ácido Trans-hexa-decanóico TRS 2 0010735 6% 

Lipídios Prenol Alfa-Tocoferol TOC 2 0001893 4% 
Esteroides Colesterol CHO 2 0000067 3% 
Ácido Carboxílico Ácido Cítrico  CIT 2 0000094 16% 
Ácidos Hidróxi Ácido L-Gulônico  GUL 2 0003290 3% 
Ácidos Carbônicos 
Orgânicos Ureia URE 2 0000294 6% 

Imidazopirimidinas Ácido Úrico URI 2 0000289 5% 
Nucleosídeos Purínicos Guanosina GUA 2 0000133 7% 
Quinolinas Ácido Quinurênico  KYN 2 0000715 10% 
Glicerofosfolipidios Glicerol-3-Fosfato G3P 2 0000126 12% 
Compostos Oxianiônicos  Hidrogênio Fosfato PHY 2 0001429 11% 

Outros Contaminantes Ácido Edético EDE 2 0015109 38% 
Ácido Iminodiacético  IMI 2 0011753 35% 

ID – identificação; HMDB – Human Data Base Metabolome; RSD – Relative Standard deviation 
(desvio padrão relativo).  
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4.5.2 Análise qualitativa das abundâncias dos metabólitos entre todos 
os grupos de pacientes 

Para o processamento de dados e a análise estatística dos metabólitos 

encontrados, foi utilizada, conforme mencionado anteriormente, a ferramenta de 

análise de dados MetaboAnalyst 5.0. Antes da análise de dados propriamente dita, 

foram realizados a checagem e o tratamento da integridade dos dados.81 

 

4.5.2.1 Análise Multivariada (AMV ou MVA – multivariate analysis) 

Foi realizada inicialmente a análise multivariada com o objetivo de discernir 

os três grupos do ponto de vista metabólico.  

Iniciamos com um modelo não supervisionado (Análise de Componentes 

Principais – ACP (Figura 6). ACP é um método menos complexo e eficaz, e sua 

utilização é sempre recomendada para se iniciar a análise exploratória de dados 

em metabolômica, seguindo o denominado princípio da parcimônia, segundo o qual 

se permite a criação de classes sem, entretanto, discriminá-las. Iniciar a análise 

exploratória com métodos mais discriminantes ou supervisionados pode resultar 

em viés estatístico. O agrupamento das amostras do controle de qualidade (CQ) na 

ACP mostrou a boa reprodutibilidade e a robustez do método analítico. Entretanto, 

observou-se separação discreta entre os grupos, um pouco mais visível para o 

grupo U150, bem como a presença de alguns valores atípicos (outliers) nos grupos 

controle e U500. 

Os grupos de amostras foram, na sequência, testados, buscando-se observar 

possíveis diferenças significativas, utilizando-se modelo supervisionado (análise 

discriminativa de mínimos quadrados parciais - AD-MQP (Figuras 7 e 8), cujo valor 

preditivo de Q2 mostrou-se pouco acima de 0,4. Foi complementada a análise 

multivariada com avaliação por Mapa de Calor (Heatmap) (Figura 9), outro modelo 

não supervisionado usado para buscar identificar o padrão e a tendência da 

distribuição dos metabólitos encontrados de acordo com os três grupos. Também 

não foi observada clara distinção entre os três grupos, mostrando, finalmente, que 

as diferenças entre os grupos foram sutis na análise multivariada (AMV).  
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Figura 6 – Dados ACP (Análise de Componentes Principais) – o agrupamento das 
amostras do controle de qualidade (CQ) mostra boa reprodutibilidade e robustez do método 
analítico pela ACP (análise de componentes principais); entretanto, observamos fraca 
separação entre os grupos, um pouco mais visível para o grupo U150 – U500 (verde) 
versus U150 (azul) versus controle (vermelho). 
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Figura 7 – Dados AD-MQP (Análise discriminativa de Mínimos Quadrados Parciais – 
Análise Supervisionada) - projeção bidimensional do perfil de metabólitos de pacientes 
dos três grupos (U500, U150 e C) em análise multivariada supervisionada, demonstrando 
agrupamento dos pacientes do grupo U500 (azul), U150 (verde) e controle (vermelho), de 
acordo com o perfil de metabólitos encontrados e fraca separação entre os grupos. 
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Figura 8 – Avaliação da separação das amostras na AD-MQP - o valor preditivo de Q2 
no modelo supervisionado pouco acima de 0,4 evidencia fraca separação entre os grupos 
na análise multivariada. 
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Figura 9 – Mapa de calor obtido a partir dos metabólitos encontrados: análise não 
supervisionada com diferenciação entre os grupos U500 (azul), U150 (verde) e controle 
(vermelho), de acordo com o perfil distinto de metabólitos. Não se observa nítida separação 
entre os grupos na AMV. 

 

 

4.5.2.2 Análise Univariada (AUV ou UVA – univariate analysis) 

Usando-se o teste de Kruskal-Wallis, as amostras de cada grupo foram 

testadas individualmente entre si, de maneira a compreender se os metabólitos 

eram igualmente distribuídos ou se eram independentes. A interpretação do teste 

de Kruskal-Wallis se dá pelo p-valor. O valor de p menor do que 0,05 (nível de 

significância) para cada metabólito identificado nos grupos significa que há variação 

significativa entre os grupos. Valores de p maiores do que 0,05 significam que não 

há variação entre os grupos (Tabela 8). Foi aplicado, também, o valor de FDR 

(False Discovery Rate) para se ter a proporção de hipóteses nulas verdadeiras 
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entre as hipóteses nulas rejeitadas, buscando-se reduzir o número de possíveis 

falsos positivos, de tal forma a evidenciar ainda mais a relevância estatística.83 

Valores de FDR menores do que 0,05 reduzem ainda mais a chance de falsas 

descobertas. 

Foram encontrados 18 metabólitos na análise univariada, com abundâncias 

distintas entre os três grupos com p estatisticamente significante e 14 metabólitos 

com FDR também significante (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Teste de Kruskal-Wallis evidenciando os 18 metabólitos com 

abundâncias estatisticamente diferentes (p<0,05) identificados a partir do plasma 

de pacientes de cada grupo do estudo, agrupados de acordo com suas classes 

bioquímicas. Em negrito, estão os 14 metabólitos com FDR também significante 

(FDR<0,05) 

 Metabólitos Valor de p FDR 

Aminoácidos L-Asparagina 0,010485 0,188850 

 L-Glutamina 0,008507 0,015904 

 L-Isoleucina 0,000599 0,001433 

 L-Valina 0,000121 0,000399 

 L-Ácido Piroglutâmico 0,000238 0,00064 

 L-Tirosina 0,014210 0,872890 

Ácidos Graxos Ácido Alfa-linolênico 0,000068 0,029296 

 Ácido araquidônico 0,000213 0,000636 

 Alfa-tocoferol 0,000222 0,000636 

 Ácido Palmítico 0,002714 0,005835 

 Ácido Esterárico 0,004203 0,008214 

Carboidratos Mio-inositol 0,000110 0,0003945 

 D-Ribose 0,000454 0,001148 

 D-Treitol 0,013159 0,023576 

 D-Manose 0,021572 0,231890 

Ácidos orgânicos, nucleotídeos 
e demais classes Ácido Úrico 0,003361 0,006882 

 Fosfato de Hidrogênio 0,000814 0,001842 

 Ácido Kinurênico 0,013175 0,188850 
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Realizamos uma comparação qualitativa das médias das abundâncias com 

variação significativa, de acordo com o valor de p (<0,05), de todos os metabólitos 

identificados para os três grupos amostrais das pacientes, nomeados por: grupo C 

(0-Vermelho), U150 (150-Verde) e U500 (500-Azul). Todas as figuras (Figuras 10 

a 13) apresentam resultados qualitativos e analíticos estimados a partir da variância 

das áreas detectadas para cada metabólito na forma de diagrama de caixa, 

tornando possível a identificação visual da variação amostral dentro de cada grupo 

de pacientes e possíveis valores atípicos (outliers). É importante lembrar que a L-

asparagina, a L-tirosina, a D-manose e o ácido kinurênico, apesar de terem 

apresentado p<0,05, apresentaram FDR >0,05, o que diminui sua significância 

estatística. 

A figura 10 representa uma comparação qualitativa entre níveis plasmáticos 

de cada aminoácido com variação significativa por grupo experimental. As 

pacientes do grupo U500 mostraram menores níveis de isoleucina (p=0,0006, 

FDR=0,0014), valina (p=0,0001, FDR=0,0004), ácido piroglutâmico ou 

piroglutamato (p=0,0002, FDR=0,0006) e tirosina (p=0,0142, FDR=0,8728) em 

relação às pacientes dos grupos C e U150. Isoleucina, valina, piroglutamato e 

tirosina praticamente não apresentaram variações de abundância entre os grupos 

C e U150, sendo que a variação para esses aminoácidos se concentrou 

praticamente nas pacientes do grupo U500. Os níveis de glutamina (p=0,0085, 

FDR=0,0159) apresentaram um aumento de padrão progressivo quando 

comparamos pacientes sem miomas (C) com as U150 e U500, com maiores níveis 

em pacientes U150 e maiores ainda em pacientes U500. A asparagina (p=0,0104, 

FDR=0,1888) apresentou uma queda brusca de abundância no grupo U150 em 

relação ao grupo C e, depois, um grande aumento nos indivíduos U500, em relação 

aos grupos C e U150.   
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Figura 10 – Comparação qualitativa entre abundâncias plasmáticas de cada aminoácido 
por grupo experimental e que apresentaram diferenças significativas. São mostradas as 
médias das abundâncias para cada metabólito e a variância. Grupo controle (Vermelho), 
U150 (Verde) e U500 (Azul).  

 

A figura 11 apresenta as moléculas de ácidos graxos com variação 

significativa de abundância quando comparadas entre os três grupos. O ácido 

palmítico (p=0,0027, FDR=0,0058) e o alfa-tocoferol (p=0,0002, FDR=0,0006) 

apresentaram uma diminuição de abundância de padrão progressivo, mostrando 

menores níveis em pacientes U150 em relação às pacientes do grupo C e menores 

níveis em pacientes U500 em relação às do grupo U150. O ácido araquidônico 

(p=0,0002, FDR=0,0006) apresentou uma queda de abundância nos grupos U150 

e U500, comparativamente ao grupo controle (C), apesar de não apresentar 

diferenças de expressão entre os dois grupos com miomas. Os níveis de ácido 

esteárico (p=0,0042, FDR=0,0082) não se mostraram diferentes entre os grupos C 
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e U150, apresentando diminuição apenas nos indivíduos do grupo U500. Os níveis 

de ácido alfa-linolênico (p=0,00006, FDR=0,0292), entretanto, mostraram um 

aumento nos indivíduos U150 em relação ao grupo C, com um aumento ainda mais 

expressivo no grupo de pacientes U500 em relação a U150.  
 

   

  
 
Figura 11 – Comparação qualitativa entre abundâncias plasmáticas de cada ácido graxo 
por grupo experimental e que apresentaram diferenças significativas. São mostradas as 
médias das abundâncias para cada metabólito e a variância. Grupo controle (Vermelho), 
U150 (Verde) e U500 (Azul).  

 

Na figura 12 podemos observar as moléculas de carboidratos que 

apresentaram variação significativa entre os três grupos. O Mio-inositol (p=0,0001, 

FDR=0,0003) e o D-treitol (p=0,0131, FDR=0,0235) apresentaram um 

comportamento similar de queda discreta em seus níveis, apresentando menor 

abundância em U150 e U500, quando comparados às pacientes sem miomas do 

grupo C, e menor abundância em U500 em relação a U150. A D-manose 
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(p=0,0215, FDR=0,2318) mostrou-se menos abundante nas pacientes do grupo 

U500 em relação às pacientes dos grupos C e U150, porém sem alterações de 

abundância entre as pacientes desses dois últimos grupos. A D-ribose (p=0,0004, 

FDR=0,0011) apresentou comportamento com queda de níveis nos indivíduos do 

grupo U150 em relação a pacientes C, porém, ao compararmos a expressão entre 

os grupos C e U500, praticamente não houve variação nos níveis desse 

carboidrato. 

 

   

 

 
Figura 12 – Comparação qualitativa entre abundâncias plasmáticas de cada carboidrato 
por grupo experimental e que apresentaram diferenças significativas. São mostradas as 
médias das abundâncias para cada metabólito e a variância. Grupo controle (Vermelho), 
U150 (Verde) e U500 (Azul).  
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Na figura 13 observamos os ácidos orgânicos, nucleosídeos e demais 

classes de metabólitos que também apresentaram variação significativa entre os 

grupos. Os níveis de ácido quinurênico (p=0,0131, FDR=0,1888) mostraram-se 

aumentados no grupo U150 em relação ao grupo controle, entretanto, mostraram-

se nitidamente diminuídos nas pacientes do grupo U500, quando comparados às 

pacientes do grupo controle e às do grupo U150. O fosfato de hidrogênio (p=0,0008, 

FDR=0,0018) e o ácido úrico (p=0,0033, FDR=0,0069) não mostraram 

praticamente variações de seus níveis entre os grupos C e U500 e entre C e U150, 

entretanto, mostraram-se menos abundantes nas pacientes com miomas do grupo 

U500 em relação às do grupo U150.  

 

   
 
Figura 13 – Comparação qualitativa entre abundâncias plasmáticas para ácidos orgânicos 
e nucleosídeos por grupo experimental e que apresentaram diferenças significativas. São 
mostradas as médias das abundâncias para cada metabólito e a variância. Grupo controle 
(Vermelho), U150 (Verde) e U500 (Azul).  
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O metaboloma de amostras biológicas humanas é extremamente dinâmico 

e influenciado por inúmeros fatores, desde status nutricional, hidratação, ritmo 

circadiano, estilo de vida, até comorbidades e condições patológicas individuais. 

Seu estudo abrange todos os metabólitos encontrados em um determinado 

momento e cenário, de tal forma que o pesquisador deve entender que uma série 

de processos moleculares distintos pode levar àquele perfil metabólico específico 

encontrado.56,57 Com amostras de plasma, isso se torna ainda mais relevante e 

muitas condições paralelas podem repercutir no metaboloma, atuando como 

fatores confundidores e, por isso, em um estudo, devem ser sempre controlados e 

minimizados.83 Em nosso estudo, buscamos obter, antes da avaliação 

metabolômica por espectrometria, três grupos experimentais com características 

clínicas e laboratoriais homogêneas, visando minimizar eventuais vieses e 

concentrar a causa da eventual diferença metabólica encontrada na diversidade 

gerada pela presença do(s) mioma(s) e pela sua dimensão e multiplicidade, 

inferidos pelo volume uterino e confirmados pelas mensurações realizadas. Idade, 

raça, IMC, função renal, função hepática e status hormonal não apresentaram 

diferenças entre os três grupos. Fatores com diferença estatística apontados na 

análise amostral inicial, como a paridade, o número de gestações e histórico familiar 

apontam para fatores epidemiológicos já conhecidos e relacionados ao aumento da 

prevalência dos leiomiomas.4 

Verificamos que a análise multivariada (AMV) das amostras evidenciou fraca 

separação entre os três grupos, insuficiente para destacar diferença metabólica 

significativa.84,85 Entretanto, na análise univariada (AUV), dos 46 metabólitos 

detectados no plasma das pacientes e identificados cromatograficamente pela CG-

EM, 18 mostraram diferença estatisticamente relevante entre os três grupos 

experimentais, sendo 14 com FDR significativo, evidenciando distinção 

metabolômica entre eles. Observamos, sem muita dificuldade, que, com algumas 

exceções, a maioria desses metabólitos se apresentou em níveis reduzidos em 

pacientes com leiomiomas em relação ao grupo controle, sendo esse padrão de 

diminuição, muitas vezes, mais evidente com o aumento do volume uterino.  
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Heinonen et al.46, em 2017, avaliaram o perfil metabolômico global de 25 

amostras teciduais de leiomiomas e correlacionaram cada achado metabólico com 

os três impulsionadores genômicos mais conhecidos dos leiomiomas (mutação 

MED12, superregulação HMGA2 e inativação FH). Observaram que os miomas do 

subtipo FH apresentaram no perfil global acúmulo e níveis aumentados de 

metabólitos na análise cromatográfica, ao passo que os miomas do subtipo MED12 

mostraram basicamente redução de níveis de metabólitos.45 Os autores notaram, 

também, que os miomas do subtipo MED12, fenotipicamente, eram miomas de 

menor volume, ao passo que os do subtipo FH eram clinicamente mais volumosos. 

Tais achados e a sua relação clínica podem ser considerados compatíveis 

com os resultados do presente estudo. Sabe-se que o estudo do metaboloma 

encontrado em amostras de plasma revela um cenário dos metabólitos circulantes 

livres.83 As menores abundâncias de muitos metabólitos livres observadas no 

plasma de pacientes com miomas volumosos no nosso estudo podem sugerir que 

alguns desses metabólitos estejam sendo consumidos ou concentrados nos tecidos 

dos tumores volumosos, como Heinonen et al.46 observaram nas pacientes de 

mioma do subtipo FH, fenotipicamente maiores. De outro lado, as abundâncias 

metabólicas nos miomas de menor volume mostraram-se oscilantes em nosso 

estudo, ora reduzidas, ora sem muitas alterações visíveis em relação a pacientes 

sem miomas, o que é coerente com o perfil metabolômico mais brando achado nos 

tecidos tumorais dos miomas MED12 e HMGA2 constatado por Heinonen, miomas 

esses que costumam se apresentar clinicamente com menor volume.46 

A glutamina e o ácido alfa-linolênico apresentaram comportamentos 

plasmáticos diferentes em relação à maioria dos metabólitos, mostrando maiores 

abundâncias em pacientes com miomas e ainda maiores abundâncias naquelas 

pacientes com miomas volumosos. A concentração de um metabólito circulante 

específico pode estar relacionada a dois fatores principais: de um lado, à oferta 

daquele metabólito na dieta, na constituição ou devido a alguma condição 

individual; e, de outro, ao consumo daquele metabólito.56 Ademais, nem todos os 

metabólitos têm sua diferença de expressão justificada pelos mesmos motivos, 

sendo que um pode eventualmente estar mais presente na dieta de um grupo, por 
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exemplo, ao passo que outro pode estar sendo mais consumido por uma condição 

específica, como o próprio mioma. 

A complementação e a adição da avaliação metabólica tecidual podem, sim, 

trazer mais informações e dados metabólicos; porém, a significância estatística dos 

achados e a evidência de padrões metabolômicos circulantes distintos entre os três 

grupos já aponta que existem diferenças na esfera plasmática.  

 

 

5.1 Aminoácidos 

 

Analisando os resultados obtidos com diferença estatisticamente significante 

entre os grupos, observamos, com exceção da glutamina e da asparagina, níveis 

reduzidos de aminoácidos no plasma de pacientes com miomas volumosos em 

relação às pacientes do grupo controle sem miomas. Isoleucina, valina, tirosina e 

piroglutamato (ácido piroglutâmico) não apresentaram níveis visualmente 

diferentes em pacientes sem miomas em relação àquelas com miomas de menor 

volume. Entretanto, mostraram-se reduzidos no plasma de pacientes com miomas 

volumosos. 

Valina e isoleucina constituem, juntamente com a leucina, o grupo 

denominado de aminoácidos de cadeia ramificada, e ocupam várias funções no 

metabolismo celular, tais como síntese proteica, vias de sinalização e metabolismo 

da glicose. A valina possui como principal destino atuar no metabolismo de 

carboidratos, além de promover crescimento muscular e reparo tecidual.86 A 

isoleucina pode ser direcionada tanto para a síntese de proteínas musculares, 

como homeostase e metabolismo de carboidratos e ácidos graxos.86 A tirosina 

funciona como um precursor da dopamina, noraepinefrina e epinefrina, hormônios 

tireoidianos e melanina. Possui funções glicogênicas, cetogênicas, contribui na 

formação de proteínas responsáveis por transdução de sinais na célula e atua como 

substrato para os ácidos fumárico e acetoacético.87 O ácido piroglutâmico (ou 5-

oxoprolina ou piroglutamato) é um derivado cíclico do ácido glutâmico e seu 



56 

Discussão  

  

 

acúmulo está relacionado à acidose no sangue. Altos níveis desse metabólito 

podem estar associados com o metabolismo de glutationa. Sua função gira em 

torno do armazenamento de ácido glutâmico, podendo também se transformar em 

glutamato pela ação da enzima 5-oxoprolinase.88 

Observamos, desse modo, a importância dos aminoácidos com níveis 

significativamente distintos nas pacientes do estudo em funções relacionadas ao 

crescimento e à proliferação celular, assim como à transdução de sinais. 

Entretanto, ao invés de observarmos um aumento da abundância de tais moléculas 

com o aumento do volume do mioma, observamos uma redução. Nesse contexto, 

é importante relembrar o papel da matriz extracelular (MEC) na complexa 

fisiopatologia que envolve a formação dos miomas uterinos. Sabemos que, 

juntamente com a conhecida desordem celular da musculatura lisa uterina e 

fibroblastos, a matriz extracelular, em sinergia com fatores externos (fatores de 

crescimento, esteroides sexuais e estímulo molecular), tem papel crucial no 

crescimento tumoral e na definição clínica final dos miomas.2 A matriz não só 

envolve as células, mas promove compressão e possíveis efeitos químicos nas 

mesmas, que irão variar de acordo, principalmente, com a concentração de 

colágeno e outros componentes. As diferentes concentrações de componentes da 

MEC levam a diferentes graus de rigidez do tumor. A rigidez do tecido tumoral tem 

um efeito direto no crescimento do mesmo por indução de fibrose.2,32,90 

Miomas volumosos apresentam, em geral, enormes quantidades de 

colágeno depositadas de forma desorganizada na MEC, quando comparados ao 

miométrio normal.32,90 Malik et al.91, em 2010, observaram a composição e estrutura 

da MEC no leiomioma e ressaltaram a grande quantidade de colágeno em sua 

composição, desestruturado devido à presença de metaloproteases, que atuam 

quebrando sua composição e estrutura. A catepsina B, por exemplo, é uma 

protease envolvida, de um lado, na degradação de proteínas do colágeno da matriz 

extracelular e, de outro, na ativação de formas precursoras de outras proteases e 

na liberação de fatores de crescimento.92 Assim, podemos entender que a 

deposição excessiva, degradada e desorganizada de componentes da matriz 
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extracelular pode ser, de fato, considerada uma das principais causas do 

crescimento tumoral.31,32,90,92-94 

Nosso estudo demonstra que pacientes com miomas volumosos 

apresentam uma redução com significância estatística dos níveis plasmáticos de 

alguns aminoácidos. O que se observa, interessantemente, é que a maior parte 

desses aminoácidos (valina, isoleucina e tirosina) é conhecida por estar presente 

em grande quantidade nas proteínas da matriz extracelular, particularmente na 

composição do colágeno.94 Seguindo esse raciocínio, uma hipótese para os 

resultados encontrados em nossa avaliação metabólica inicial, global (não 

direcionada) e preliminar, seria que os tumores, principalmente os de maior volume, 

estariam consumindo esses aminoácidos citados e acumulando-os nos miomas na 

forma de proteínas desestruturadas do tipo colágeno na matriz extracelular. 

Tal raciocínio é condizente com o estudo de Islam et al.95, de 2018, o qual 

reforça que na composição principal do leiomioma estão presentes não só o 

depósito de componentes estruturais na matriz extracelular, proteínas do colágeno, 

lamininas e proteoglicanos, mas também a constante transformação de tais 

componentes, por um mecanismo molecular denominado mecanotransdução.32,89,95 

Pela mecanotransdução, as células da MEC, por conta do estresse do ambiente e 

da compressão mecânica gerada pela rigidez tecidual, passam por alterações 

físicas e químicas, modificando, inclusive, sua expressão gênica, gerando 

mudanças na densidade da MEC, sua composição e organização celular. Tal 

fenômeno envolve inflamação e formação de fibrose, processos que exigem 

adesão, migração e consumo de moléculas, principalmente aminoácidos, que estão 

sempre formando novas grandes moléculas de proteínas.32,89 

Com os resultados metabólicos obtidos e as possíveis inferências com 

relação ao consumo de aminoácidos na MEC, uma próxima etapa interessante 

nessa linha de pesquisa seria uma análise quantitativa e direcionada (alvo) do 

plasma para tais aminoácidos conhecidamente mais expressos na MEC. 

É interessante observar o comportamento da expressão da glutamina que, 

diferentemente dos demais aminoácidos, apresentou um aumento progressivo 

estatisticamente significante de sua abundância em pacientes com miomas em 
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relação às sem miomas e em pacientes com miomas de maior volume em relação 

às de menor volume. A glutamina é um aminoácido não essencial (produzido em 

nosso organismo), mas que também pode ser obtido na dieta. É o precursor do 

glutamato e possui um papel central junto ao mesmo no metabolismo celular. 89 O 

processo de glutaminólise e a consequente formação do glutamato, promovido pela 

perda de amônia da glutamina, contribui expressivamente para a proliferação e o 

crescimento celular via síntese de ácidos graxos, aminoácidos e ácidos 

nucléicos.95-98 É bastante consolidado na literatura o estudo da glutaminólise e o 

destino final do glutamato na proliferação celular e síntese protéica, entre outros 

mecanismos moleculares de crescimento celular. Seu papel na tumorigênese e no 

crescimento tumoral e, inclusive, sua atuação no metabolismo do câncer são 

bastante complexos e motivos de pesquisa.95-98 

Cluntun et al., em 2017, evidenciaram grande heterogeneidade observada 

pela ação metabólica da glutamina na carcinogênese.99 Os autores reforçam a 

importância do catabolismo da glutamina e o efeito do glutamato resultante, que 

atuaria, por sua vez, na proliferação e no crescimento celular. Terapias alvo 

envolvendo a inibição da glutaminase fariam sentido como uma possível estratégia 

para inibição da tumorigênese em alguns tipos de tumores, segundo os autores.99 

Estabelecendo uma correlação com nosso estudo, a glutamina não é um 

aminoácido conhecido como um componente da matriz extracelular e, portanto, não 

estaria sendo consumida. O aumento progressivo de níveis plasmáticos da 

glutamina observado em mulheres com miomas pequenos e miomas volumosos 

pode sugerir que a oferta de tal metabólito, obtida pela dieta, por exemplo, poderia 

ser maior no grupo de pacientes com miomas e maior ainda em pacientes com 

miomas volumosos. A maior concentração da glutamina poderia ter sido 

acompanhada de consequente maior glutaminólise, maior proliferação e 

crescimento celular.  

Entretanto, as diferenças plasmáticas de ácido glutâmico (ou glutamato) em 

nosso estudo não mostraram significância estatística, quando esperávamos, 

seguindo o raciocínio anterior, níveis aumentados de tal metabólito, resultante da 

suposta maior glutaminólise. Vale destacar, neste ponto, que a literatura 
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correlaciona a glutaminólise com o aumento da proliferação tumoral maligna96,97,99, 

sendo pobre em estudos acerca de doenças benignas. O mecanismo de ação 

celular nos tumores benignos pode ser distinto.  

Nesse sentido, com os resultados obtidos, mais estudos direcionados e 

buscando correlacionar o metabolismo da glutamina e do seu derivado ácido 

glutâmico (glutamato) e miomas poderiam ser interessantes e elucidativos. 

A asparagina mostrou uma alteração de abundância com padrão bem 

diferente dos demais aminoácidos. De um lado, houve aumento evidente em 

pacientes com úteros grandes com miomas (U500) e, de outro, queda em seus 

níveis em pacientes com miomas e úteros menores. Além disso, sua diferença de 

níveis apresentou um FDR não significante. A literatura aponta a asparagina como 

um aminoácido que tem papel importante no recrutamento de outros aminoácidos 

para o meio intracelular, levando a maior atividade e síntese proteica, e 

nucleotídica. Tal função é apontada como tendo um efeito direto no crescimento 

celular tumoral e oncogênico.100 De fato, pudemos observar que miomas 

volumosos mostraram níveis plasmáticos aumentados de asparagina, quando 

comparados aos miomas menores. Entretanto, o padrão atípico final, quando 

comparamos os três grupos, somado ao FDR não significante, poderiam apontar a 

asparagina como um possível outlier.  

 

 

5.2 Ácidos graxos 

 

Com relação ao perfil de ácidos graxos, observou-se, em geral, à 

semelhança dos aminoácidos, menores níveis em pacientes com miomas, em 

relação às pacientes sem miomas. Os níveis de ácidos araquidônico, α-tocoferol e 

palmítico mostraram-se visualmente diminuídos em pacientes com miomas. No 

caso dos dois últimos, tal diminuição foi progressiva, sendo os níveis ainda menores 

em mulheres com miomas de maior volume em relação às de menor volume. A 

concentração do ácido esteárico não se mostrou diferente visualmente nos grupos 
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controle e pacientes com miomas de menor volume, apresentando-se em menor 

abundância apenas naquelas com miomas grandes. 

A homeostase lipídica é bastante complexa, mas fundamental para a função 

celular, atuando de forma crucial na sinalização celular, acúmulo de energia, além 
da estruturação da membrana, papéis chave no remodelamento celular.101 Nesse 
sentido, a lipidômica e a avaliação quantitativa e descritiva dos componentes 

lipídicos vem se tornando um componente sólido da metabolômica cada vez mais 
utilizado para o estudo de processos fisiopatológicos de doenças variadas.102,103 

Seu uso no estudo do leiomioma, no entanto, é ainda escasso na literatura. 

Os ácidos palmítico e α-tocoferol são considerados ácidos graxos essenciais 

e têm origem exógena, participando de processos bioquímicos endógenos de suma 
importância em nosso organismo, sendo precursores para ácidos graxos de 

cadeias longas (no caso principalmente do ácido palmítico) ou antioxidantes (no 
caso do α-tocoferol).104,105 Uma hipótese para os menores níveis plasmáticos dos 
ácidos palmítico e α-tocoferol observados nas pacientes do estudo com miomas 

seria que a possível menor oferta prévia de tais ácidos graxos na dieta das 
pacientes com miomas poderia ter levado a uma diminuição do perfil antioxidante 
e anti-inflamatório dessas pacientes, contribuindo consequentemente para o 

aumento de resposta inflamatória e o crescimento tumoral.  

O ácido araquidônico é um ácido graxo essencial, obtido também através da 
alimentação, que tem função fundamental na estruturação da membrana celular e 
tem como precursor o ácido linoleico (ácido graxo da família ω6). Tem como rotas 

oxidativas enzimáticas a via lipo-oxigenase (LOX) e a via ciclooxigenase (COX). 
Essa última leva à formação de prostaglandinas e tromboxanos, atuando 

diretamente na resposta inflamatória.106 

Em um dos poucos estudos em lipidômica e mioma uterino disponíveis na 
literatura, Islam et al.76, em 2018, por meio de cromatografia gasosa acoplada a 
detector de ionização de chama (CG-DIC), identificaram que o ácido araquidônico 

foi o ácido graxo mais abundante em amostras de tecidos de mioma e miométrio, 
sendo ainda mais abundante no miométrio em relação ao mioma, assim como os 
ácidos oléico, palmítico e esteárico. E no mioma, o ácido graxo mais abundante foi 
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o ácido linoleico, precursor do araquidônico. Heinonen et al.46, em seu perfil global 
metabolômico de 2017, identificaram maiores níveis de lipídios e esfingolipídios em 

miomas, comparativamente ao miométrio saudável, e ainda maiores níveis em 
miomas clinicamente maiores (do subtipo genômico FH), em comparação a 

miomas clinicamente menores (do subtipo MED12). Tais dados da literatura 
poderiam também justificar os níveis reduzidos de ácidos graxos circulantes 
observados no plasma de pacientes com miomas no nosso estudo (ácido 

araquidônico, palmítico e esteárico), na medida em que estariam concentrados no 
tecido dos miomas e no miométrio adjacente, conforme os autores citados 

observaram em seus estudos. 

Chama atenção, porém, a curiosa progressiva maior abundância do ácido α-

linolênico, principalmente sua abundância notória em pacientes com miomas 
volumosos. O ácido α-linolênico pertence ao grupo dos ácidos graxos essenciais, 

denominados de ômega-3 (ω3), e possui inúmeras funções de importância 
metabólica, com destaque para a composição estrutural de membranas celulares, 
além de modulação de expressão gênica envolvendo metabolismo de ácidos 

graxos e inflamação.107-109 

É importante sinalizarmos, neste momento, para melhor entendimento, que 
há duas famílias de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA), sendo cada uma delas 
representada por um ácido essencial: o ácido linoleico (família ω6) e o ácido α-

linolênico (família ω3). Esses dois ácidos essenciais darão origem a outros ácidos 
graxos essenciais de cadeias mais longas, que serão os componentes ativos, 
chamados de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa. São eles: o ácido 

araquidônico, no caso do linoleico, e os ácidos eicosapentenoico (EPA) e 

docosahexaenoico (DHA), no caso do α-linolênico.107,109 

O ácido α-linolênico e seus componentes ativos da família ω3 são 
comumente encontrados em óleos de plantas e animais marinhos, e são 

conhecidos na literatura por apresentarem característica anti-inflamatória e 
possivelmente anti-oncogênica. Vêm sendo estudados, inclusive, para uso em 

tratamentos de doenças ginecológicas, como câncer e endometriose.102,110 Seus 
mecanismos de ação giram em torno da modulação do perfil lipídico, remodelamento 
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da arquitetura da membrana celular e alteração da expressão de genes envolvidos 

em sinais inflamatórios e acúmulo de lipídios celulares.102,110 

O estudo já citado de Islam et al.76, de 2018, aponta que, nas células 

miometriais, os componentes ativos dos ácidos graxos ω3, o ácido 
eicosapentenoico (EPA) e o ácido docosahexaenoico (DHA), entre outras ações 
moleculares, reduzem a expressão da enzima CYP11A1, que catalisa a conversão 

do colesterol em pregnenolona, o precursor dos esteroides sexuais. Tal achado 
sugere que os ácidos graxos ω3 alteram o mecanismo de regulação da 

esteroidogênese, o que pode agir diretamente na patogênese do leiomioma, 

possivelmente abrandando-a.76 

A literatura, de outro lado, aponta efeitos celulares diferentes com relação 
aos ácidos graxos ω6 (ácido linoleico e seu componente ativo ácido 

araquidônico).73,111,112 Maggiora et al.111, em estudo de 2004, apontam efeitos 
contraditórios dos ácidos graxos PUFA ω6 no câncer em geral, dependendo do 
ácido e do tecido tumoral. Em seu estudo, procuraram avaliar o efeito metabólico 

do ácido linoleico (AL) e do ácido linoleico conjugado (ALC). Ambos são 
estruturalmente correlacionados, entretanto, o ALC é um derivado do AL, 

sintetizado por atividade microbiana anaeróbia do intestino grosso.112 Em seus 
dados, os autores identificaram que as diferenças estruturais podem gerar efeitos 
metabólicos diferentes. O ALC apresenta maior efeito inibitório no crescimento 

tumoral do que o AL, mais notoriamente ainda em células tumorais malignas. Os 
efeitos do AL, contudo, variaram entre efeitos inibitórios, neutros e até promotores 
de crescimento celular. As taxas de crescimento variaram, mas foram observadas 

principalmente em tumores de próstata e bexiga.111 

Troisi et al.75 (2018), em seu estudo de assinaturas metabólicas de pacientes 
com câncer do endométrio, frisam a complexidade do papel dos ácidos graxos na 
carcinogênese. Os autores também encontraram resultados interessantes no que 

diz respeito ao ácido linoleico (família ω6), cuja maior expressão plasmática foi 
relacionada ao aumento de risco para câncer do endométrio, apesar de estudos 

voltados a outros tipos de câncer apontarem que sua expressão se relacione com 
redução do risco oncogênico. No mesmo estudo, observaram também menor 
expressão plasmática de ácido esteárico em pacientes com câncer do 
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endométrio.73 A fisiopatologia de muitas doenças está relacionada ao desequilíbrio 
entre as duas famílias de ácidos graxos PUFA (ω3 e ω6). E a previsão sobre os 
resultados fenotípicos desse desequilíbrio é bastante difícil e complexa. Tais ácidos 
estão constantemente competindo no organismo pela mesma enzima para 

dessaturação (Δ-6 dessaturase), assim como seus principais derivados ativos 
(ácido araquidônico e EPA), que também concorrem por um único lugar para sua 

dessaturação, realizada pela enzima Δ-5-dessaturase.112 

Nosso estudo evidenciou um aumento progressivo de níveis plasmáticos do 

ácido α-linolênico em pacientes com miomas pequenos e maiores, indo contra o 
efeito redutor de tal ácido e seus componentes ativos sobre a expressão gênica e 
esteroidogênese, observado por Islam et al.76 Não observamos diferença estatística 

nos níveis plasmáticos de nossas pacientes no que diz respeito ao ácido linoleico. 
Entretanto, observamos, nas pacientes com miomas, menores níveis plasmáticos 

significativos de ácido araquidônico, seu componente ativo, que poderia, como 
inferimos anteriormente, estar sendo consumido em nível tecidual e promovendo 
maior crescimento celular. Uma justificativa possível para tais resultados seria que, 

seguindo o raciocínio exposto no estudo de Troisi et al.75 (2018), a presença do 
ácido araquidônico nos miomas dessas pacientes poderia estar se sobrepondo aos 

componentes ativos do ácido α-linolênico, dificultando seu efeito inibitório.112 

Outra hipótese é a de que temos uma população com abundância 

plasmática significativamente maior de ácido α-linolênico, ácido graxo apontado na 
literatura com propriedades inibitórias da carcinogênese, e sem diferença 
significativa de níveis plasmáticos de ácido linoleico, ácido graxo relacionado ao 

possível maior risco oncogênico.73,111 Precisamos lembrar que estamos lidando 
com pacientes com miomas, doença conhecidamente benigna. Se o cenário 

plasmático metabólico fosse diferente com relação aos níveis de tais ácidos, talvez 
nos deparássemos clinicamente com tumores malignos. Tal inferência vai ao 
encontro justamente com o conceito da metabolômica, que traduz a expressão 

metabólica fenotípica de uma determinada doença, diferindo-a de outra. 

Não há dúvida de que os ácidos graxos ω3 e ω6, com seus papéis centrais 
na comunicação celular, assim como seu equilíbrio e homeostase, têm importância 
metabólica significativa na caracterização dos miomas e no seu crescimento. É 
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necessário que exista uma maior investigação específica desses componentes 
para fins preventivos e/ou terapêuticos.109,112 Uma próxima etapa bastante 

elucidativa seria uma análise quantitativa e direcionada (alvo) tanto do plasma 
quanto do tecido de miomas para quantificação do ácido α-linolênico, ácido linoleico 

e ácido araquidônico. 
 

 

5.3 Carboidratos 

 

Na avaliação do perfil de carboidratos, observam-se níveis progressivamente 

menores com significância estatística de mio-inositol, D-treitol e D-manose no 

plasma de pacientes com miomas em relação às sem miomas e em pacientes com 

úteros volumosos, quando comparadas às com útero menor. D-ribose mostrou-se 

menos abundante apenas no plasma de pacientes com miomas e útero menores, 

não mostrando diferença de níveis plasmáticos em pacientes com úteros de maior 

volume. 

Todos os carboidratos avaliados podem ser encontrados tanto na forma 

exógena quanto endógena, e possuem variadas funções no metabolismo humano, 

dentre elas precursores da síntese do fosfoinositol (mio-inositol) e da síntese de 

ácidos nucléicos (D-ribose). D-manose possui um papel central no controle de 

qualidade das proteínas endógenas e pode ser um importante constituinte do 

sistema imune inato, quando ligado a lectina.114,115 

Não existem estudos na literatura sobre a metabolômica dos carboidratos e 

sua relação com os leiomiomas. Entretanto, o comportamento metabólico dos 

açúcares é bem estudado em oncologia, e nossos resultados são coerentes a tal 

comportamento, podendo-se inferir alguma semelhança com os miomas uterinos. 

Sabe-se que a maioria dos tumores, de forma geral, possui maior 

concentração de glicose em sua composição. Entender o metabolismo dos demais 

açúcares e como o tumor responde a eles torna-se essencial para o entendimento 

da sua fisiopatologia.116,117 
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O mio-inositol, ou simplesmente inositol, e seu composto inositol-hexafosfato 

(IP6) são carboidratos polifosforilados presentes em plantas, fibras, cereais e 

legumes. Vucenik et al.118 mostraram, em estudo de 2006, que, molecularmente, o 

IP6 tem um importante efeito antioxidante, atuando diretamente na transdução de 

sinal e redução da proliferação celular, além de aumentar imunidade e induzir 

diferenciação de células malignas.118 Seus níveis plasmáticos progressivamente 

menores em pacientes com miomas e miomas volumosos podem sugerir um menor 

efeito redutor de proliferação celular e consequente aumento tumoral.  

D-Treitol é um carboidrato contendo quatro carbonos e tem um efeito 

inibitório fraco na anidrase carbônica, enzima relacionada ao transporte do CO2, no 

controle do pH do sangue e, portanto, na manutenção da vida celular.119 É possível 

que a sua menor concentração plasmática observada em pacientes com miomas 

diminua esse efeito inibitório, mesmo que discreto, na proliferação e vida das 

células tumorais.  

A manose é um monossacarídeo consumido pelo tumor pelo mesmo 

transportador que o da glicose115,117, porém, acumula-se como manose-6-fosfato 

nas células. Por sua vez, a manose-6-fosfato atua na glicólise, no ciclo do ácido 

tricarboxílico, no caminho da pentose fosfato e na síntese de glicano. Como 

resultado desses processos, há um aumento de concentração de proteínas da 

família Bcl-2, levando à sinalização de morte celular. Gonzalez et al., em publicação 

de 2018, apontam que a manose atua no retardo do crescimento tumoral em vários 

tipos de tumores e pode, inclusive, ter utilidade como terapia adjuvante à 

quimioterapia, promovendo morte celular.115,117 

De acordo com os nossos resultados, pacientes com miomas volumosos 

apresentaram menor abundância plasmática de D-manose, apesar do FDR não ter 

sido significante, o que pode refletir que, nessas pacientes, a falta da oferta de tal 

carboidrato e de seu efeito retardante no grupo de pacientes com miomas 

volumosos pode justificar o maior volume dos tumores. 
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5.4 Ácidos orgânicos, nucleosídeos e demais classes 

 

Observamos, no presente estudo, que os níveis plasmáticos de fosfato de 

hidrogênio e ácido úrico praticamente não mostraram diferenças entre os grupos 

de pacientes com miomas e o grupo controle. O ácido quinurênico, por sua vez, 

mostrou níveis plasmáticos aumentados em pacientes com miomas menores em 

relação a pacientes sem miomas, estando, entretanto, com níveis reduzidos no 

plasma de pacientes com miomas volumosos. 

O ácido quinurênico, assim como outros metabólitos como o ácido cítrico, a 

guanosina e o ácido gulônico, participa de vários processos importantes no 

metabolismo celular, sendo a via metabólica central da síntese de ácidos graxos. 

Especificamente, o ácido quinurênico participa como produto do metabolismo do 

triptofano e da quinurenina, que têm funções importantes na imunidade celular, 

além de participarem do metabolismo de vários processos do sistema nervoso 

central.120-122 

A literatura aponta a importância do metabolismo do triptofano, obtido por 

meio da via de sinalização da quinurenina, na regulação e inibição da função de 

células do sistema imune. Em oncologia, estudos direcionados para o 

entendimento das funções do triptofano e da quinurenina mostraram possível 

atuação de tais metabólitos na redução do crescimento tumoral, constituindo 

importantes alvos no desenvolvimento de terapias imunocelulares.123,124 

Nosso estudo mostrou que pacientes com miomas volumosos apresentam 

níveis plasmáticos reduzidos de ácido quinurênico, apesar do FDR não significante, 

em relação a pacientes com miomas de menor volume. Podemos inferir que a menor 

concentração desse metabólito circulante reflete um menor metabolismo do 

triptofano e da quinurenina, apontados anteriormente como promotores de efeito 

inibitório do crescimento tumoral, caracterizando o grupo de miomas de maior volume. 
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5.5 Avaliação Geral 

 

Nosso estudo foi inédito ao estudar a metabolômica a partir do plasma de 

mulheres com leiomiomas. Com o perfil metabolômico obtido, o estudo evidenciou 

três grupos fenotipicamente bem característicos, com níveis metabólicos 

plasmáticos estatisticamente distintos entre si, mostrando que existem diferenças 

metabólicas em pacientes com leiomiomas e, mais ainda, com leiomiomas 

volumosos, envolvendo principalmente aminoácidos, ácidos graxos e carboidratos, 

expressões essas que podem ser essenciais na compreensão molecular do 

crescimento dos leiomiomas. A constatação da existência de diferentes 

concentrações de aminoácidos, ácidos graxos e carboidratos, e a inferência de 

seus possíveis efeitos celulares em pacientes com leiomiomas nos anima a buscar 

por métodos diagnósticos séricos e potenciais alternativas terapêuticas alvo 

precoces, e menos invasivas, que podem gerar grande impacto na diminuição de 

gastos em saúde pública e na preservação da fertilidade das pacientes. 

Além disso, as diferenças significativas das abundâncias plasmáticas de 

alguns metabólitos, principalmente em pacientes com miomas volumosos, 

permitiram, em diversos momentos, que fizéssemos inferências e comparações 

com panoramas metabólicos em quadros oncológicos ginecológicos. Temos 

ciência da atual inexistência (e da busca persistente) de um método diagnóstico 

diferencial pré-operatório entre mioma e sarcoma uterino.77 Nesse sentido, apesar 

do perfil metabólico do sarcoma não ter sido estudado no presente trabalho, 

acreditamos que a relação do aumento do volume uterino com a ação molecular 

dos aminoácidos na matriz extracelular (MEC), os efeitos antitumores dos 

carboidratos observados e, principalmente, a notória complexidade da homeostase 

lipídica e seus efeitos pró e antioncogênicos apontados na literatura, no que diz 

respeito aos ácidos graxos das famílias ω3 e ω6, podem ressaltar a importância da 

busca por mais estudos direcionados a esses metabólitos e suas diferentes 

expressões em pacientes com miomas e sarcoma uterino, buscando relacioná-las 

com as encontradas em miomas com diferentes manifestações clínicas.  
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Entendemos que nosso estudo traduz uma avaliação inicial e global (não 

direcionada) da metabolômica dos miomas uterinos. Os estudos globais, conforme 

mencionado, são excelentes métodos para se iniciar a descoberta de 

biomarcadores. A definição de um perfil plasmático de metabólitos de pacientes 

com leiomioma com níveis alterados amplia o horizonte no estudo da fisiopatologia 

da doença. Porém, sabemos que ainda não define biomarcadores validados. Para 

tanto, a elaboração de uma próxima etapa alvo (direcionada), envolvendo plasma 

e tecidos, com os metabólitos mais relevantes encontrados seria fundamental e 

produtiva.125 Além disso, a realização complementar de um ou mais diferentes 

métodos para análise metabolômica aumentaria a confiabilidade e a validade na 

busca pelos biomarcadores. O complemento com análise por cromatografia líquida 

acoplada ao espectrômetro de massa (CL-EM), por exemplo, permitiria um painel 

global de assinaturas metabólicas ainda mais completo. 
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6.1 Conclusão geral 

 

A análise metabolômica quantitativa e global (não direcionada), obtida do 

plasma de pacientes com leiomiomas e sem leiomiomas, mostrou um perfil de 46 

metabólitos, composto principalmente por aminoácidos e derivados (35%), ácidos 

graxos (22%) e carboidratos e conjugados (15%).  

 

 

6.2 Conclusão específica  

 

Pacientes com leiomiomas mostraram ser metabolomicamente distintas, em 

nível plasmático, quando comparadas a mulheres sem leiomiomas. Além disso, 

pacientes com leiomiomas volumosos apresentaram abundâncias plasmáticas de 

metabólitos também distintas em relação àquelas com miomas menores. As 

diferenças metabólicas se referiram a 14 metabólitos, destacando-se aminoácidos 

livres (glutamina, isoleucina, valina e piroglutamato), ácidos graxos (ácido α-

linolênico, ácido araquidônico, α-tocoferol e ácido palmítico) e carboidratos (mio-

inositol e D-treitol), que, com exceção da glutamina e do ácido α-linolênico, 

mostraram-se em níveis reduzidos no plasma de pacientes com leiomiomas e 

leiomiomas volumosos, quando comparadas às mulheres sem a doença. 
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Anexo I –Artigo publicado no Journal of the Endocrine Society, 2022 
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Anexo II – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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