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Resumo 

O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é altamente frequente no Brasil, ocorrendo 

mais de 150 mil casos por ano, e é um grande fator de risco para o desenvolvimento 

de epilepsia pós-traumática (EPT). Contudo, o tratamento de EPT derivado de TCE 

ainda é pouco eficaz. Portanto, é necessário investigar novas abordagens, como o 

uso do biperideno, um medicamento anticolinérgico. MicroRNAs (miRNAs) 

provenientes de vesículas extracelulares (VEs) podem auxiliar na compreensão das 

bases biológicas da EPT, uma vez que regulam a expressão gênica e podem ser 

detectados perifericamente. As VEs são liberadas por vários tipos celulares, como 

células neurais, e são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica. O principal 

objetivo desse estudo foi identificar padrões de alterações nos níveis de miRNAs 

carreados por VEs após TCE, que possam estar relacionados com o desenvolvimento 

de EPT e/ou que estejam relacionados com o tratamento com biperideno. Os objetivos 

específicos, foram: a) encontrar miRNAs associados à EPT, ao comparar o grupo dos 

indivíduos que desenvolveram com o dos que não desenvolveram a EPT; b) buscar 

miRNAs relacionados ao tratamento, ao comparar o grupo dos indivíduos que 

tomaram placebo com o dos que receberam biperideno; e c) identificar os genes alvo 

dos miRNAs diferencialmente expressos e as suas vias biológicas enriquecidas na 

epileptogênese e no tratamento com biperideno. A coleta dos participantes do estudo 

fez parte de um projeto temático que incluiu um ensaio clínico duplo-cego e 

randomizado. Foram incluídos 37 indivíduos que sofreram TCE, sendo que a coleta 

de sangue foi realizada após 10 dias do trauma e do início do tratamento (biperideno 

ou placebo). Desses 37, 18 receberam biperideno e 19 receberam placebo, e ao todo 

cinco indivíduos desenvolveram EPT. Primeiramente, foi realizado o isolamento de 

VEs provenientes do soro, sendo uma parte utilizada para a sua caracterização, de 



acordo com o seu tamanho e a presença de proteínas de membrana. A outra parte foi 

utilizada para a extração de miRNAs seguido do preparo de bibliotecas para o 

sequenciamento de nova geração do miRNoma (conjunto de miRNAs). A análise de 

expressão diferencial desses miRNAs foi realizada com o auxílio de ferramentas de 

bioinformática. Em relação aos miRNAs associados com o tratamento, o miR-9-5p (p 

ajustado < 0,05) apresentou uma expressão diminuída em pacientes que tomaram 

biperideno. A análise de vias para os alvos desse miRNA mostrou um enriquecimento 

para a via de ciclo de vesículas sinápticas. O miRNA miR-17-5p, que encontramos 

com a expressão aumentada em pacientes que tomaram biperideno (p < 0,01), tem 

como alvos genes das vias de morfogênese dendrítica, regulação da neurogênese e 

desenvolvimento de axônios. Na análise de miRNAs associados a EPT, embora 

nenhum tenha sido associado após a correção para múltiplas comparações, 

destacamos o miR-144-3p, que foi encontrado com uma expressão aumentada em 

pacientes que desenvolveram EPT (p < 0,01). Os alvos desse miRNA estão 

enriquecidos para as vias de regulação do desenvolvimento da projeção neuronal, 

axonogênese e regulação da organização sináptica.  Os resultados das vias biológicas 

encontradas como enriquecidas para os alvos desses três miRNAs diferencialmente 

expressos corroboram estudos da literatura, sendo esses miRNAs associados com 

processos neuroprotetores e/ou neurodegenerativos. Dessa forma, concluímos que 

miRNAs expressos em VEs podem ser potenciais marcadores de risco para a EPT, 

bem como interagir com o biperideno na prevenção dela, auxiliando no melhor 

prognóstico de indivíduos que sofreram TCE. 

Palavras-chave: microRNAs, epilepsia pós-traumática, vesículas extracelulares, 

exossomos, traumatismo cranioencefálico. 

  



Abstract 

Traumatic brain injury (TBI) is highly frequent in Brazil, occurring more than 150,000 

cases per year, and is a major risk factor for the development of post-traumatic 

epilepsy (PTE). However, treatment for PTE derived from TBI is still ineffective. 

Therefore, the investigation of new approaches is necessary, such as use of biperiden, 

an anticholinergic drug. MicroRNAs (miRNAs) obtained from extracellular vesicles 

(EVs) can help to understand PTE’s biological basis, as they regulate gene expression 

and can be detected peripherally. EVs are released by multiple cell types, such as 

neural cells, and are able to cross the blood-brain barrier. The main objective of this 

study is to identify changes in miRNAs levels carried by EVs after TBI, which may be 

related to the PTE’s development and/or are related to the treatment with biperiden. 

As specific objectives, we intend to: a) find miRNAs associated with PTE, comparing 

the groups that developed or did not develop PTE; b) identify miRNAs related to the 

treatment, when comparing placebo and biperiden-treated groups; c) associate 

changes in miRNAs levels with clinical variables of the patients, such as, severity and 

lesion location; and d) identify the target genes of the differentially expressed miRNA 

and their enriched biological pathways associated with epileptogenesis and treatment 

with biperiden. The selection of study participants was carried out and was part of a 

thematic project that included a double-blind and randomized clinical trial. As a part of 

this project, 37 TBI patients were included. Blood collection of these patients was 

performed 10 days after the trauma and the beginning of treatment (biperiden or 

placebo). EVs were isolated from blood serum, part of which was used for 

characterization of said vesicles, according to their size and the presence of membrane 

proteins. The remaining EVs were used for the extraction of miRNAs, which were used 

for next generation sequencing of the miRNoma (set of miRNAs). The miRNAs 



differential expression analysis was performed using bioinformatics tools. Regarding 

treatment-associated miRNAs, miR-9-5p (adjusted p < 0.05) showed a decreased 

expression in patients taking biperiden. Pathway analysis for this miRNA targets 

showed an enrichment for the synaptic defeat cycle pathway. The miRNA miR-17-5p, 

which we found with increased expression in patients who took biperiden (p < 0.01), 

targets genes in dendritic morphogenesis pathways, regulation of neurogenesis and 

axonal development. In the analysis of miRNAs associated with EPT, although none 

were associated after correcting for multiple comparisons, we highlighted miR-144-3p, 

which was found with an increased expression in patients who developed EPT (p < 

0.01). The targets of this miRNA are enriched for pathways regulating the development 

of neuronal projection, axonogenesis and regulation of synaptic organization. The 

results of the biological pathways found to be enriched for the targets of these three 

differentially expressed miRNAs corroborate studies in the literature, these miRNAs 

being associated with neuroprotective and/or neurodegenerative processes. Thus, we 

conclude that miRNAs expressed in EVs may be potential risk markers for EPT, as 

well as interact with biperiden in its prevention, helping to improve the prognosis of 

individuals who have suffered TBI. 
 

 

 

Keywords: microRNAs, post-traumatic epilepsy, extracellular vesicles, exosomes, 

traumatic brain injury. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Traumatismo Cranioencefálico 

O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é um dos grandes problemas de 

saúde pública no Brasil e em diversos países, pois além de ser uma lesão invasiva, 

atinge principalmente pessoas jovens, em idade produtiva (Hyder et al. 2007). O TCE 

pode ser definido por uma série de forças mecânicas agudas ou maçantes que 

induzem lesão vascular e hipóxia, levando à ativação glial, principalmente astrogliose, 

inflamação, morte celular e perda de tecido nervoso (Ladak, Enam, e Ibrahim 2019). 

 Das pessoas que sofrem alguma lesão na cabeça, aproximadamente 15% 

precisam de admissão em hospitais (Fordington e Manford 2020). Dados do 

DATASUS de 2008 a 2012 revelaram cerca de 125.500 internações hospitalares por 

ano associadas ao TCE no Brasil. O DATASUS ainda mostra a incidência de 65,7 

admissões hospitalares por 100 mil habitantes por ano, com 9.715 mortes, 

correspondendo a uma taxa de mortalidade de cerca de 5.1 por 100 mil habitantes por 

ano (DATASUS, 2013). 

Além disso, o TCE pode causar várias consequências negativas na vida do 

indivíduo. Quanto mais grave o TCE, maior o dano causado. Entre os principais danos 

estão desde paralisia grave e deficiência mental grave, a uma alta incidência de até 

50% de deficiência cognitiva mais sutil, como transtorno de estresse pós-traumático. 

(Mattos, Saboya, e Araujo 2002). O TCE é o maior causador da Epilepsia Pós-

Traumática (EPT), complicação neurológica onde são relatadas convulsões evidentes 

em até 50% dos indivíduos que sobrevivem à lesão (Lowenstein 2009). É necessário 

destacar que a EPT é um fator importante na incapacidade dos sobreviventes do TCE 

em manter suas atividades sociais e empregatícias pré-existentes, pois prejudica a 
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qualidade de vida dos mesmos devido à recorrência de crises. (Lowenstein, 2009). 

1.2 Epilepsia Pós-Traumática 

Em uma população com epilepsia, aproximadamente 5% dos casos incidentes 

e aproximadamente 20% dos casos prevalentes podem ser decorrentes de TCE prévio 

(Fordington, 2020). Aproximadamente 1% da população mundial tem epilepsia ativa, 

e um estudo recente do U.S. Center for Disease Control and Prevention revelou que a 

prevalência nos Estados Unidos é de 1,2% (Kobau e Zack 2021). Alguns estudos 

clínicos revelaram que o TCE é um dos modelos inquestionáveis de epileptogênese 

no cérebro humano (Jensen 2009).  

A epileptogênese refere-se ao processo no qual o cérebro normal desenvolve 

a epilepsia, gerando convulsões não provocadas (Temkin 2009). O processo 

epileptogênico pode começar com um insulto inicial, através de uma lesão, como o 

TCE, seguido por um período de latência que pode durar de semanas a anos, durante 

o qual não há crises agudas, antes do eventual surgimento de crises espontâneas 

(Lowenstein, 2009). Na figura 1 temos um esquema que representa os acontecimentos 

em função do tempo, após insulto inicial. Esse período de latência representa um 

intervalo de tempo no qual uma cascata de eventos moleculares e celulares altera a 

excitabilidade das células cerebrais, que resulta em atividade epileptiforme 

espontânea (Jensen, 2009). Pode haver morte neuronal, neurogênese, inflamação e 

regulação transcricional alterada de genes, como fatores de crescimento. Neste 

período de latência, pode ocorrer também a detecção de biomarcadores, além de ser 

um possível período para intervenção terapêutica (Lowenstein, 2009). 
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Figura 1: Esquema do período de acontecimentos após TCE. (Adaptado e traduzido de 
Jensen, et al 2009) 

 

Até o momento, existem poucas opções de intervenção terapêutica, visto que 

ensaios clínicos mostram que o tratamento com drogas antiepilépticas convencionais 

após TCE não protege contra o desenvolvimento posterior de epilepsia (Temkin 2009).  

Uma revisão Cochrane de drogas antiepilépticas profiláticas após TCE 

concluiu que os estudos presentes na literatura até o momento não demonstram 

conclusões concretas. Eles descobriram que o tratamento (fenitoína ou 

carbamazepina) pode reduzir a incidência de convulsões pós-traumáticas precoces, 

mas não tem impacto nas convulsões tardias ou na mortalidade após TCE (Fordington, 

2020).  

Por isso, faz-se necessário a procura de novos alvos terapêuticos para a 

doença, como o biperideno. O biperideno é um anticolinérgico predominantemente 

central que funciona como antagonista dos receptores colinérgicos muscarínicos, 

reduzindo ou bloqueando a ação da acetilcolina. Atualmente, o biperideno é utilizado 

para o tratamento do Parkinson e das reações adversas induzidas pelos 

medicamentos neurolépticos e antagonistas dos receptores de dopamina, que causam 
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uma deficiência funcional (Brocks 1999). Acredita-se que esse medicamento possa 

ser utilizado como medida profilática para que indivíduos que sofrem TCE não venham 

a desenvolver a EPT. 

Estudos realizados no modelo animal pelo grupo de pesquisa do prof. Luiz 

Eugênio Mello evidenciaram que o biperideno, administrado logo após a lesão 

cerebral, retardou a latência e diminuiu a incidência e a intensidade das crises 

espontâneas após o trauma (Bittencourt et al. 2017). Atualmente, no presente ensaio 

clínico, pretende-se observar o efeito em humanos. 

1.3 Vesículas Extracelulares 

O estudo dos transtornos neurológicos possui limitações, como a 

impossibilidade em acessar o cérebro dos indivíduos acometidos. Nesse contexto, 

destacamos a possibilidade de investigar vesículas extracelulares (VEs), que estão 

presentes em tecidos periféricos e podem estar associadas a alterações no tecido 

cerebral (Saeedi et al. 2019). As VEs podem atravessar a barreira hematoencefálica, 

realizando a comunicação entre o sistema nervoso central e tecidos periféricos (Banks 

et al. 2020). Também podem estar envolvidas em processos patológicos, incluindo 

doenças neurológicas (Akers et al. 2013). 

VEs compreendem uma população heterogênea de vesículas de membrana 

de diversas origens. Elas podem ser classificadas como exossomos, microvesículas 

e corpos apoptóticos, de acordo com a sua origem, tamanho, conteúdo e proteínas de 

membrana (van Niel, D’Angelo, e Raposo 2018). Os exossomos possuem 

aproximadamente 50-200 nanômetros de diâmetro, sendo originados pelos 

endossomos (van Niel et al. 2018). O seu conteúdo engloba proteínas e ácidos 

nucleicos, sendo a comunicação celular a sua principal função. (Pegtel e Gould 2019) 

https://paperpile.com/c/9ObG3j/Up5p
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VEs e exossomos demonstraram recentemente formar um novo modo de 

comunicação célula a célula, no qual sua carga é transferida de um doador para uma 

célula receptora, levando a mudanças na expressão gênica e na função celular, em 

condições fisiológicas e patológicas (Abels et al. 2019). Exossomos e VEs podem 

transportar miRNAs, que são liberados das células para a circulação, ligados a 

proteínas (Mori et al. 2019). Com isso, a literatura evidencia microRNAs (miRNAs) que 

são carregados por VEs e já foram previamente associados a doenças psiquiátricas e 

neurológicas, servindo como potenciais biomarcadores para o desenvolvimento 

destas condições que podem ser detectadas em tecidos periféricos (Schorey et al. 

2015); Cheng et al. 2015).  

1.4 MicroRNAs 

MicroRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas (de 19 a 24 nucleotídeos de 

comprimento) de RNAs endógenos reguladores, não codificantes, capazes de regular 

a expressão gênica através da inativação de RNA mensageiros (Jones-Rhoades e 

Bartel 2004). Mais de 2000 miRNAs já foram identificados, sendo que um miRNA pode 

ter centenas de genes alvo. Mais de 50% dos miRNAs estão expressos no cérebro. 

Estão relacionados com muitas funções cerebrais relevantes para a epilepsia e 

epileptogênese, incluindo morte celular, neurogênese e plasticidade sináptica (Karnati 

et al., 2015). 

Estudos de perfil de expressão de miRNAs presentes no sangue, em 

decorrência de diferentes tipos de insultos cerebrais agudos que podem gerar 

epilepsia adquirida (AVC, infecção e trauma), mostram que cada insulto produz 

respostas únicas de expressão de miRNA, além de um subconjunto de miRNAs ser 

compartilhado entre os diferentes tipos de lesões cerebrais, o que sugere a presença 

https://paperpile.com/c/9ObG3j/hMJb+oSe6
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de miRNAs comuns em lesões epileptogênicas (Henshall e Kobow 2015).  

Em modelos animais de epilepsia, foram verificados mais de 20 miRNAs 

diferencialmente expressos, sendo que vários deles também apresentam alterações 

consistentes no tecido ressecado de pacientes com epilepsia intratável (Henshall et al. 

2016).  

MiRNAs também estão alterados em pacientes com TCE moderado e grave 

(Redell et al. 2010); (Bhomia et al. 2016). Estudos com manipulação in vivo de miRNAs 

individuais mostraram que eles exercem papéis funcionais no controle da inflamação, 

morte celular e hiperexcitabilidade (Henshall et al., 2015), sustentando a hipótese do 

seu papel patogênico em epilepsias adquiridas (Henshall et al., 2016, Cattani et al., 

2016; (Simonato 2018).  

Os miRNAs podem ser detectados no interior das células, em biofluidos como 

soro, saliva e urina, assim como livremente circulantes, como no interior de VEs (Gallo 

et al. 2012). Com isso, torna-se relevante para esse projeto, estudar os miRNAs 

provenientes de VEs, uma vez que é possível extrair aqueles advindos do cérebro, a 

fim de investigar a sua associação com a epileptogênese e com alvos terapêuticos. 

No presente projeto, buscamos identificar padrões nos níveis de miRNAs 

carreados por VEs após TCE, que possam estar relacionadas com o desenvolvimento 

de EPT, com a evolução da doença e o tratamento com biperideno.  

https://paperpile.com/c/9ObG3j/f2X2
https://paperpile.com/c/9ObG3j/f2X2
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Justificativa e relevância 

VEs são vesículas que estão envolvidas em diferentes funções, tais como a 

entrega de mRNAs, miRNAs e proteínas, específicas da célula de origem para o 

citoplasma da célula recipiente. Dada a importância de aumentarmos a compreensão 

dos aspectos envolvidos com a fisiopatologia da EPT, a análise de miRNAs 

provenientes de VEs é altamente promissora como uma busca por biomarcadores de 

doenças e/ou como alternativas terapêuticas, uma vez que eles medeiam a 

comunicação intercelular.  

Gostaríamos de destacar o potencial dessas análises para, futuramente, 

beneficiar predições de prognóstico e/ou terapêutico dos miRNAs em função do 

desenvolvimento de EPT após TCE. Desse modo, os resultados do presente projeto 

visam auxiliar a busca de uma prevenção relacionada ao desenvolvimento da doença, 

com novas terapias para tal, além de tratar os pacientes que já a desenvolveram. 

2.2 Objetivos  

2.2.1 Objetivo geral 

Nesse projeto temos como principal objetivo buscar e identificar padrões nos 

níveis de miRNAs carreados por vesículas extracelulares de sangue após TCE, e 

que possam estar relacionados com o desenvolvimento de EPT e com o tratamento 

com biperideno. 

2.2.2 Objetivos específicos 

1- Comparar os perfis de miRNAs entre os grupos que tomaram placebo ou 

biperideno, bem como entre os grupos que vieram a apresentar ou não EPT. 
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2- Associar os miRNAs encontrados com variáveis clínicas dos pacientes 

(por exemplo, gravidade e local da lesão cerebral).  

3- Identificar os genes alvos dos miRNAs diferencialmente expressos e em 

quais vias biológicas estes, estão envolvidos. 

 

2.3. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.3.1 Amostra de estudo 

Recrutamento e Casuística 

Os pacientes admitidos no serviço de emergência do HC-FMUSP e que 

apresentavam os critérios de inclusão (n=37) foram submetidos aos procedimentos 

de pronto-socorro (protocolo do programa Suporte de Vida Avançado ao Trauma na 

sala de Emergência cirúrgica no Serviço de Neurocirurgia de Emergência da Disciplina 

de Neurocirurgia da FMUSP) que incluem: a) avaliação pelo médico socorrista; b) 

avaliação com o neurocirurgião; c) realização de exame de imagem de crânio 

(Tomografia Computadorizada - TC - ou Ressonância Magnética - RM).  

I. Critérios de Inclusão: foram incluídos, prospectivamente, pacientes com TCE 

agudo entre 18 e 75 anos de idade; ambos os sexos; diagnóstico de TCE moderado 

a grave que foram medicados em até 12 horas após o trauma; Escala de Coma de 

Glasgow (GCS) maior que 6; RM e/ou TC com evidência de hemorragia 

intraparenquimatosa aguda; consentimento informado assinado (possivelmente por 

um parente). 

II. Critérios de Exclusão: Os indivíduos foram excluídos do estudo se fizessem 

uso de biperideno; antecedente pessoal de epilepsia; pacientes com registro de 
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convulsões ou uso de medicação antiepiléptica; presença de possíveis fatores de risco 

para a epilepsia, incluindo lesões perinatais, convulsões febris, meningite e/ou 

encefalite, história familiar de epilepsia e uso atual de drogas antiepilépticas; pacientes 

com história médica de neoplasia ou outras comorbidades graves; com doenças 

neurodegenerativas; história de acidente vascular encefálico (AVC); disfunção 

cognitiva; hiperplasia prostática benigna; bloqueio atrioventricular; gravidez ou 

atualmente matriculados em outros ensaios clínicos. Pacientes com risco aumentado 

de desenvolver reações adversas, como os portadores de arritmias cardíacas ou 

glaucoma, também foram excluídos. A intoxicação alcoólica não levou à exclusão do 

sujeito. 

Para nosso projeto selecionamos os indivíduos que fizeram a coleta 10 dias 

após o trauma e obtivemos 37 amostras, sendo 19 correspondentes aos que tomaram 

placebo e 18 aos que tomaram biperideno. Dos 19 do grupo placebo, 2 desenvolveram 

a epilepsia; enquanto dos 18 do grupo biperideno, 3 desenvolveram a epilepsia. 

Além da abordagem de desenvolvimento de epilepsia, analisaremos também 

o desfecho dos grupos biperideno e placebo. 

 

Coleta de material biológico 

A coleta de sangue foi feita via cateter venoso central ou via punção venosa 

periférica logo após o TCE, para 37 pacientes, idealmente antes do início do 

tratamento com biperideno, ao término do tratamento com biperideno (10 dias após 

TCE) e novamente 1 ano após TCE. Foram coletados 10 tubos de sangue, sendo 4 

tubos com EDTA, 2 tubos secos, 2 tubos PAX gene e 2 tubos Tempus. Para o 

presente projeto, utilizaremos apenas as amostras provenientes dos tubos secos. 

Após a coleta, os tubos foram homogeneizados para que não houvesse coagulação 
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do sangue e enviados devidamente acondicionados para a UNIFESP, onde foram 

processados em até 24 horas. Para a obtenção de soro, o sangue foi centrifugado 

por 10 minutos a 2.000 g e o soro foi aliquotado e armazenado a -80oC. 

2.4 Isolamento e Caracterização de Vesículas Extracelulares (VEs) 

2.4.1 Isolamento das Vesículas 

O isolamento das VEs foi realizado para todas as amostras com coletas 

de após 10 dias do TCE. Primeiramente, separamos 400 μL de soro de 34 dos 

pacientes e 200 μL para 3 pacientes, e posteriormente utilizamos a técnica de 

centrifugação diferencial e o kit miRCURY Exosome Isolation Kit Serum/Plasma 

(Qiagen). Na centrifugação diferencial, centrifugamos as amostras de soro a 300 

g por 10 minutos, 2.000 g por 30 minutos e 10.000 g por 45 minutos, todas a 4ºC. 

Entre cada centrifugação, houve a passagem do sobrenadante para novos tubos 

e o descarte do precipitado (debris celular). Após a última centrifugação, 

utilizamos 400 μL de soro de cada amostra para o protocolo do kit miRCURY 

Exosome Isolation Kit Serum/Plasma.  

O kit contém um reagente de precipitação, e após a adição do reagente, 

fazemos centrifugações removendo o sobrenadante e ficando com o pellet. 

Depois utilizamos um reagente de ressuspensão para eluir as amostras. 

Para todas as amostras, foram utilizados 200 μL do produto final do 

isolamento para extração de miRNA e o restante foi armazenado em freezer -

20ºC para serem usados nas etapas de caracterização.  

2.4.2 Caracterização das vesículas 

A caracterização das VEs foi realizada pelo rastreamento de 

nanopartículas (Nanosight) e pelo perfil de proteínas. Para o rastreamento de 
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nanopartículas, as amostras de VEs foram diluídas 1:100 em PBS antes da 

análise. Três gravações de 30 segundos por amostra foram feitas e analisadas 

usando o software o software NanoSight NTA software v3.2. 

Para o perfil de proteínas foi utilizado o Exo-Check™ Exosome Antibody 

Array (Neuro), o qual contém anticorpos que identificam 6 marcadores de VEs 

neuronais (L1CAM, NCAM1, ENO2, MAPT, GRIA1, PLP1), 5 marcadores de 

exossomos gerais (CD63, CD9, CD81, TSG101, ICAM1), 1 controle de 

contaminação celular (CANX), 1 controle positivo e 1 controle negativo 

(https://www.systembio.com/exo-check-exosome-antibody-array-neuro).  

No laboratório do Prof. Dr. Ricardo Bertolla e com o auxílio da Profa. Dra. 

Paula Intasqui, fizemos a quantificação com o kit BCA (Bicinchoninic acid assay) 

e o protocolo do kit Exo-Check™ Exosome Antibody Array (Neuro). Realizamos 

as quantificações de todas as nossas amostras em uma diluição de 1:50, como 

algumas amostras ficaram muito concentradas, e não estavam presentes na 

curva padrão do kit, repetimos a quantificação com uma diluição de 1:100. Logo 

depois, fizemos quatro pools separando as amostras em 4 grupos: “grupo 

biperideno que não desenvolveu EPT” correspondente ao pool 1; “grupo placebo 

que não desenvolveu EPT” correspondente ao pool 2; “Grupo biperideno que 

desenvolveu EPT” correspondente ao pool 3 e “Grupo placebo que desenvolveu 

EPT” correspondente ao pool 4.  

Para a realização do array, fizemos duas membranas, uma com o pool do 

“grupo biperideno que não desenvolveu EPT” e outra do “grupo biperideno que 

desenvolveu EPT”. Começamos com uma quantidade de 30 μg de VEs, para cada 

um dos grupos, o que equivale a 0,97 μL de amostra (com quantificação de 31,7 

μg/μL pelo BCA) para o primeiro grupo; e 0,96 μL de amostra (com quantificação 

https://www.systembio.com/exo-check-exosome-antibody-array-neuro
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de 34,2 μg/μL pelo BCA) para o segundo grupo. Assim, prosseguimos de acordo 

com o protocolo do fabricante.  

2.5 Extração de miRNAs 

Os miRNAs contidos nas VEs foram extraídos utilizando o miRNeasy 

Serum/Plasma Kit (Qiagen), de acordo com o protocolo do fabricante. A concentração 

final de miRNAs foi determinada por meio de espectrofotometria, utilizando o 

equipamento Nanodrop (Thermo Fisher Scientific).  

2.6 cDNA e RT-PCR 

Devido a baixa concentração de miRNAs esperada, optamos por realizar uma 

PCR em tempo real quantitativa para verificar a presença ou não de miRNAs em 

nossas amostras. A PCR em tempo real foi feita através do kit TaqMan® Small RNA 

Assays, de acordo com o protocolo do fabricante, utilizando o ensaio e primers para 

hsa-miR-16 (MIMAT0000069), que estava disponível no laboratório e já apresentou 

amplificação em outras amostras de miRNAs de VEs. Primeiramente, fizemos o 

cDNA, utilizando as amostras EPT001, EPT038, EPT039, EPT040, EPT041 e 

EPT042.  

Assim, foi adicionado 7 μL da mistura em cada tubo e 10ng de amostra de 

miRNAs. Feita a reação, incubamos as amostras no aparelho Termociclador Proflex 

(Thermo), utilizando a ciclagem padrão para uma reação de 15 μL e de acordo com 

as instruções do protocolo.  

Depois disso, preparamos a reação de RT-PCR, e utilizamos o ensaio para 

amplificar o cDNA de hsa-miR16, fazendo o experimento em triplicata. Após a 

pipetagem da placa, preparamos o equipamento ViiA7 Real-Time PCR Systems da 
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Thermo Fisher Scientifics com as instruções do protocolo do kit. E exportamos os 

gráficos do equipamento. 

2.7 Bibliotecas 

Para a preparação das bibliotecas, utilizamos o Qiaseq miRNA Library Kit 

(Qiagen). Iniciamos o protocolo do kit com 5 μL de miRNA extraído e realizamos o 

procedimento para todas as amostras de acordo com o protocolo do fabricante, 

fazendo as alterações sugeridas considerando uma baixa quantidade inicial de miRNa 

(1ng). 

Logo depois, realizamos o controle de qualidade das bibliotecas com o kit 

Bioanalyzer High Sensitivity DNA Analysis, de acordo com o protocolo do fabricante. 

Selecionamos as amostras que ficaram com concentrações maiores que 2 nM para o 

tamanho de pares de base de 170 a 180 pb, que seria o tamanho esperado da 

biblioteca que pretendemos sequenciar. As amostras abaixo dessa concentração 

foram descartadas e repetimos as bibliotecas. 

2.8 Sequenciamento 

Após quantificarmos todas as 37 amostras e repetirmos as que foram 

necessárias, diluímos as bibliotecas a 5 nM e fizemos quatro pools para o 

sequenciamento, sendo que três pools continham uma mistura de 10 amostras e um 

pool uma mistura de 7 amostras. Aleatorizamos as amostras a fim de manter os 

grupos de medicamento (placebo e biperideno) e de desfecho (epilepsia ou não) bem 

distribuídos entre os pools. 

Os sequenciamentos foram realizados de forma 1x75 com os reagentes 

NextSeq 500/550 High Output Kit v2.5 (75 Ciclos) (Illumina) e no equipamento 

NextSeq 550 do Hospital Sírio Libanês em colaboração com a Profa. Paula Asprino.  
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2.9 Análise dos dados 

Para a análise de qualidade das leituras foram utilizados os programas 

FastQC e multiQC, ambos têm como objetivo fornecer uma maneira simples de fazer 

algumas verificações de controle de qualidade em dados brutos de sequências 

provenientes de pipelines de sequenciamento de alto rendimento. Dado que a 

qualidade para os sequenciamentos de miRNA estiveram com um Phred Score acima 

de 30 (acurácia acima de 99,9%), consideramos nossos sequenciamentos como 

tendo uma boa qualidade e partimos para o próximo passo da análise. 

Para a filtragem por qualidade, remoção de adaptadores e remoção de leituras 

acima do tamanho de miRNAs, foi utilizado o software Atropos. Após essa filtragem, 

realizamos o alinhamento das leituras remanescentes com todas as sequências de 

miRNA humanas conhecidas utilizando o software exceRpt, que realiza também a 

indexação e contagem de cada miRNA único presente por amostra. 

Após a obtenção dos números de cada miRNA nas amostras, utilizamos o 

software RStudio para as análises posteriores. Iniciamos com a análise de expressão 

diferencial dos miRNA, utilizando o pacote “DESeq2”. Apenas miRNAs com pelo 

menos 10 leituras em > 5 amostras foram selecionados. A predição in silico dos 

diferentes alvos dos miRNA considerados diferencialmente expressos foi realizada 

com os pacotes “miRNAtap” e “miRNAtap.db”. Para a análise de enriquecimento de 

vias, investigamos os termos do “Gene Ontology - Biological Process” e KEGG 

utilizando os pacotes “enrichplot” e “clusterProfiler”. 
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2.10 Resultados e Discussão 

2.10.1 Análise descritiva da amostra 

Todas as 37 amostras de soro incluídas no estudo tiveram suas VEs isoladas 

e os miRNAs presentes nas vesículas extraídos, posteriormente, foi realizado o 

sequenciamento dos miRNAs. Nossa amostra consistiu em 34 pacientes do sexo 

masculino (aproximadamente 91,89%) e 3 do sexo feminino (aproximadamente 

0,08%), sendo que metade dos homens receberam placebo e metade biperideno; 

duas mulheres receberam placebo e uma biperideno. A média de idade foi 

aproximadamente 40 anos e o desvio padrão foi de 14,03. 

Já para o desfecho epilepsia ou não, tivemos 17 pacientes que tomaram 

placebo e não desenvolveram epilepsia e 2 pacientes que desenvolveram; 15 

pacientes que tomaram biperideno que não desenvolveram epilepsia e 3 que 

desenvolveram.  

A frequência das causas de TCE podem ser observadas na tabela 1. A causa 

com maior frequência foi “acidente de trânsito”, aproximadamente 51% (n=19) de 

nossa amostra, o que condiz com os dados da literatura que apontam os acidentes 

automobilísticos como a maior causa de TCE no Brasil (Carteri, 2021). 

Tabela 1. Tabela mostrando a frequência das causas de TCE entre os grupos 

placebo (P) e biperideno (B). 
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2.10.2 Caracterização de VEs 

 Na Figura 2 temos o gráfico das leituras realizadas no Nanosight. 

 

Figura 2. Gráfico mostrando três capturas de 30 segundos da amostra EPT011. 
 

Podemos observar que na amostra, com as três capturas de 30 

segundos, a maior concentração de partículas permaneceu em torno de 150 nm. 

Sendo que a média resultou em 199,3 nm e a moda em 71,5 nm. Estudos 

anteriores relataram que as vesículas extracelulares medem de 50 nm a 500 nm 

e os exossomos possuem aproximadamente 50-200 nanômetros de diâmetro, 

portanto, os nossos achados estão de acordo com a literatura. 

De acordo com a figura 3, ao compararmos a moda dos tamanhos das 

vesículas e a quantidade de partículas por mL entre os grupos, não encontramos 

diferenças significativas. 
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Figura 3. Box-plot da comparação entre o tamanho das vesículas entre os grupos. 
Comparação entre a moda do tamanho das vesículas dos pacientes que tomaram 
placebo e biperideno (A); Comparação entre as partículas por mL dos pacientes que 
tomaram placebo e biperideno (B); Comparação da moda do tamanho das partículas dos 
pacientes com EPT e sem EPT (C); Comparação entre as partículas por mL dos 
pacientes com EPT e sem EPT (D). 
 

Para a caracterização, ainda há a necessidade de verificar o perfil 

proteico dessas VEs. Na revelação das membranas, para os dois pools, podemos 

observar que nossas amostras têm a presença de proteínas provenientes de 

neurônios (L1CAM, NCAM1, ENO2, MAPT, GRIA1, PLP1) e de exossomo (CD63, 

CD9, CD81, TSG101, ICAM1) (Figura 4).  

Contudo, não foi possível visualizar o controle positivo. O controle positivo 

é o controle para a detecção de HRP (horseradish peroxidase) uma enzima que 

catalisa uma reação de oxirredução emitindo luz, ou seja, o controle positivo serve 
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para detectar a presença de quimioluminescência. Como obtivemos sinal em 

todas as marcações da interação das proteínas presentes na amostra com os 

anticorpos presentes na membrana, acreditamos que o problema esteja 

relacionado ao kit, entramos em contato com o fabricante e estamos aguardando 

uma resposta. 

 

Figura 4. Imagens das membranas do exoarray, utilizadas para detecção de proteínas 
de VEs. À esquerda, membrana referente ao pool “grupo biperideno que não desenvolveu 
EPT” e, à direita, “grupo biperideno que desenvolveu EPT”. Em cada membrana temos 
anticorpos indicando marcadores gerais de exossomos (à esquerda da membrana) e 
marcadores cerebrais (à direita da membrana), bem como a ausência CANX (proteína 
calnexina: alvo que indica contaminação da amostra por componentes citoplasmáticos) 
e os controles positivo e negativo (branco). 

 

2.10.3 Extração de miRNAs 

A extração dos miRNAs foi feita utilizando o kit miRNeasy Serum/Plasma 

Kit (Qiagen) e as quantificações das primeiras amostras realizadas no 

equipamento Nanodrop estão na tabela abaixo (Tabela 4): 

Tabela 2. Quantificações das amostras pelo equipamento Nanodrop™ 
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Podemos observar que as concentrações ficaram muito baixas. Além da 

quantificação por espectrofotometria, fizemos uma PCR em tempo real para 

verificar se haveria a amplificação de miRNAs nas nossas amostras (Figura 5). 

 

Figura 5. Gráfico proveniente de RT-PCR utilizando hsa-mir-16 da amplificação das 
amostras  

A partir do gráfico, podemos observar que as amostras tiveram um 

aumento na amplificação a partir dos ciclos 22 a 24. Assim, tivemos a amplificação 

dos miRNAs extraídos.  

2.10.4 Bibliotecas de miRNA 

As bibliotecas realizadas com o Qiaseq miRNA Library kit foram 
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quantificadas com o aparelho Bioanalyzer utilizando o kit High Sensitivity DNA 

Analysis (Figura 6). 

 

Figura 6. Imagem representativa (amostra EPT039) do gráfico gerado pelo Bioanalyzer 

É possível observar que, para nosso pico de interesse (170 a 180pb), 

obtivemos uma molaridade de 17.076,3 pM, esse resultado demonstrou que 

nossa amostra teve uma boa qualidade.  

2.10.5 Sequenciamento e Análise de dados 

Para o sequenciamento, foi feita a análise da qualidade das leituras com 

os softwares FastQC e multiQC (Figura 7). O gráfico demonstra que nossas 

amostras tiveram uma boa qualidade no sequenciamento, pois demonstraram um 
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Phread Score (índice de qualidade das sequências sequenciadas) acima de 30 

(acurácia de 99%).  

 

 
Figura 7. Gráfico multiQC mostrando a qualidade do sequenciamento antes da filtragem 
de leituras. 

 

Na tabela a seguir podemos observar a média de leituras por corrida. 

Considerando que nossa cobertura seria de 400 milhões de leituras por corrida, 

com pools de 10 amostras cada, observamos uma média total de 

aproximadamente 35 milhões de leituras por corrida (Tabela 3), o que era o 

esperado. 

Tabela 3. Média de quantidade de leituras por corrida 
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Já a análise do tamanho em pares de base por número de leituras está 

presente no gráfico a seguir (Figura 8). De acordo com o gráfico, nossa amostra 

tem uma predominância de tamanho em torno de 22 pb, que seria o mesmo 

tamanho dos miRNAs, o que indica que nossa amostra possui miRNAs em sua 

composição. 

 

Figura 8. Gráfico mostrando o comprimento em pb pela contagem de leituras utilizando 
o software multiQC. 

 
O alinhamento das leituras está presente na Tabela 4, é possível observar 

que obtivemos uma média de 54,66% de leituras não mapeadas em nossa 

amostra, o que significa que muitas sequências não se alinharam com o genoma. 

Porém, obtivemos uma média de 36,81% de leituras que alinharam com miRNAs, 

o que foi condizente com o que já havíamos encontrado em outros 

sequenciamentos do nosso grupo de pesquisa (Mauer, 2022). No total, 

considerando a filtragem posterior de miRNAs com pelo menos 10 leituras em 
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mais que 5 amostras, obtivemos 204 miRNAs para a análise de expressão 

diferencial de genes. 

 

Tabela 4. Alinhamento das leituras do sequenciamento 

 

 

Na figura 9 vemos a média da contagem de leituras dos miRNAs mais 

presentes na amostra, sendo o hsa-miR-16-5p o mais presente, o que também já 

havíamos encontrado em sequenciamentos anteriores do nosso grupo de pesquisa, 

devido a sua grande presença em vesículas extracelulares (Mauer, 2022). 

 

Figura 9. Média da contagem de leituras para os 30 miRNAs mais presentes na amostra 
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Na figura 10 temos os gráficos de análises de componentes principais, 

eles não evidenciaram formação de clusters entre as condições apresentadas. 

Não obtivemos agrupamentos entre os grupos placebo e biperideno, nem entre 

os grupos com epilepsia e sem epilepsia. Entre as corridas também não tivemos 

agrupamentos, nem entre o sexo dos pacientes. 

 

 

Figura 10. Gráficos de análises de componentes principais (CP1 e 2). Os pontos 
representam as amostras de acordo com (A) Corridas de sequenciamento, (B) Grupos 
experimentais (Placebo e tratamento com biperideno), (C) Sexo dos pacientes, (D) 
Presença ou não de epilepsia pós-traumática (EPT). 

2.10.6 Análise de expressão gênica diferencial 

 Na Tabela 5 destacamos os miRNAs diferencialmente expressos 
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considerando um p<0,01. Contudo, após a correção para múltiplas comparações 

utilizando o False Discovery Rate (FDR), nenhuma associação foi significante. Na 

figura 11 temos a expressão diferencial de miRNAs, podemos observar uma 

diferença na expressão de miR-9-5p (p < 0,05), miR-17-5p (p < 0,01) entre os 

grupos placebo e biperideno. Na figura 12 vemos a expressão diferencial de 

miRNAs associados à presença de EPT em nossa amostra, não foi observado 

nenhum gene de miRNA diferencialmente expresso (para p ajustado < 0,05), 

indicando que não houve variação na expressão dos miRNAs encontrados em 

nossa amostra. Porém com o p <0,01, observamos o aumento da expressão de 

miR-144-3p. 

 

Tabela 5. Expressão diferencial de genes que apresentaram p-valor <0,01 
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Figura 11. Expressão diferencial de miRNAs associados ao tratamento com biperideno 
e placebo. (A) Volcanoplot mostrando o miRNA diferencialmente expresso (p ajustado < 
0,05). (B) Boxplot da expressão do gene miR-9-5p. (C) Boxplot da expressão do gene 
miR-17-5p, que apresentava p<0,01. 
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Figura 12. Expressão diferencial de miRNAs associados à presença de epilepsia pós-
traumática nos pacientes. (A) Volcanoplot (p ajustado < 0,05) mostrando que nenhum 
gene de miRNA foi identificado como diferencialmente expresso. (B) Boxplot da 
expressão do miR-144-3p, que apresentava p<0,01. 
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2.10.7. Análise de enriquecimento de vias dos genes alvo 

preditos in silico dos miRNA diferencialmente expressos 

A predição in silico dos diferentes alvos dos miRNA considerados 

diferencialmente expressos foi realizada com os pacotes “miRNAtap” e 

“miRNAtap.db”. Para o miR-17-5p foram encontrados 853 genes alvos e para o miR-

9-5p foram 1033 genes, os quais foram incluídos na análise de enriquecimento de 

vias. Para tanto, investigamos os termos do “Gene Ontology – Biological Process” e 

KEGG utilizando os pacotes “enrichplot” e “clusterProfiler”. 

 

Encontramos então vias associadas ao sistema nervoso enriquecidas para 

alvos dos miRNAs encontrados diferencialmente expressos em pacientes que 

tomaram biperideno (Tabelas 6 e 7). 

 

Tabela 6. Vias associadas ao sistema nervoso enriquecidas para os alvos do 

miRNA miR-17-5p, com expressão aumentada no tratamento com biperideno. 

 

 

Tabela 7. Vias associadas ao sistema nervoso enriquecidas para os alvos do 

miRNA miR-9-5p, com expressão diminuída no tratamento com biperideno. 
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Ambos os miRNAs encontrados atuam em vias do sistema nervoso, sendo 

que o miR-17-5p possui como principais vias: morfogênese dendrítica, regulação da 

neurogênese e desenvolvimento de axônios, processos que ocorrem após o TCE. Já 

para miR-9-5p apresentou como única via associada especificamente ao sistema 

nervoso a regulação do ciclo de vesículas sinápticas, processo que também ocorre 

após o TCE. 

Na literatura, foram encontrados trabalhos que revelam como esses miRNAs, 

quando detectados diferencialmente expressos, atuam no sistema nervoso. Para miR-

17-5p foi achado que, quando em expressão aumentada, esse miRNA teve efeito 

neuroprotetor em camundongos com hipóxia-isquemia cerebral neonatal (Chen et al. 

2018) e provocou diminuição da morte por hipóxia- isquemia cerebral induzida por 

privação de oxigênio-glicose (Niu et al. 2022) Já para miR-9-5p, foi relatado que, 

quando possui expressão diminuída, atua na depuração autofágica da proteína beta-

amiloide na doença de Alzheimer. (M.-L. Chen et al. 2021). Esta proteína, quando 

aumentada, pode ser uma das causas da doença. Além disso, esse miRNA também 

foi encontrado em um painel de perfil de miRNAs relacionados com TCE gerado por 

machine learning (Ko et al. 2018). 
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Encontramos então vias associadas ao sistema nervoso enriquecidas para 

alvos do miR-144-3p encontrados diferencialmente expressos em pacientes que 

desenvolveram a EPT. (tabela 8) 

Tabela 8: Vias associadas ao sistema nervoso enriquecidas para os alvos do 

miRNA miR-144-3p, com expressão aumentada em pacientes com EPT 

 

 

Segundo a literatura, o miR-144-3p é um dos miRNAs afetados por TCE, 

encontrado em concentração diminuída dentro de VEs nessa condição (Ghai et al. 

2020). Ele possui papel na regulação dos danos gerados por estresse oxidativo. A 

super-expressão de miR-144-3p reduziu acentuadamente a viabilidade celular, 

promoveu apoptose celular e aumentou o estresse oxidativo em neurônios com 

privação de oxigênio-glicose e tratamento de reoxigenação, enquanto a regulação 

negativa de miR-144-3p protegeu os neurônios contra privação de oxigênio-glicose e 

reoxigenação induzida ferimentos. (Li et al. 2018). Esses processos também ocorrem 

pós TCE. 
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3 CONCLUSÃO 

Com os dados e resultados apresentados podemos concluir que, ainda assim 

tivemos resultados significativos em relação aos miRNAs diferencialmente expressos 

em nossa amostra. 

Obtivemos resultados condizentes com a literatura em relação ao tamanho 

das vesículas encontradas e na caracterização por proteínas de membrana. E não 

obtivemos diferenças entre os grupos nesse contexto 

Já na questão da expressão diferencial, encontramos o miR-17-5p que atua 

em vias do sistema nervoso e foi encontrado com expressão aumentada em pacientes 

tratados com biperideno, o miR-9-5p encontrado com expressão diminuída em 

pacientes que tomaram biperideno e o miR-144-3p com expressão aumentada em 

pacientes com EPT. oxidativo e morte neuronal, processos que podem ocorrer após 

o TCE. Na figura 13 vemos um esquema que representa nossos principais achados. 

 

Figura 13. Esquema representando um resumo dos principais achados do projeto 

 

Por fim, podemos concluir que o miR-17-5p, o miR-9-5p e o miR-144-3p 

possam ter papéis tanto no tratamento com biperideno quanto na EPT, porém será 

necessário um estudo mais aprofundado dessas vias para concluir como esses 

miRNAs podem agir em pacientes pós TCE. 
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4 PERSPECTIVAS 

Pretendemos, futuramente, utilizar outras variáveis preditas (clínicas e 

sócio-demográficas, tais como localização da lesão,) para relacionar com o perfil 

de miRNA.  
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