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RESUMO 
 

ARAUJO, C. N. Avaliação da presença de microrganismos da classe Mollicutes, 

Mycoplasma hyorhinis e Helicobacter pylori em biopsias de pacientes com e sem 

câncer gástrico. 2017. 119 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
O câncer gástrico é a segunda causa de morte por câncer no mundo e está associado 

com infecção por microrganismos. As bactérias da classe Mollicutes já foram descritas 

por promover o avanço tumoral. Em vista disso, este trabalho avaliou a presença de 

Mollicutes, Mycoplasma hyorhinis e Helicobacter pylori e suas correlações com câncer 

gástrico. Foram obtidas 120 amostras de biopsias gástricas embebidas em parafina em 

Vitória da Conquista - BA, armazenadas no período de 2006-2016. Dessas amostras, 

80 eram de pacientes com câncer gástrico, as quais tiveram seu perfil histopatológico 

avaliados. Para a extração de DNA foi utilizado um kit comercial com desparafinização 

prévia. A PCR convencional foi aplicada para detecção de Mollicutes, H. pylori e M. 

hyorhinis, que também foi detectado por qPCR e imuno-histoquímica. Os dados obtidos 

foram avaliados pelos testes estatísticos de Pearson (X2) e de Mann-Whitney, com um 

nível de significância de 5% (p<0,05). Mollicutes foi detectado no grupo caso (12,3%) e 

no grupo controle (2,5%), apresentado correlação com o perfil de arranjos papilares (p 

0,003), o que pode ser associado ao fato de Mollicutes estimularem a transformação 

celular. H. pylori foi detectado no grupo caso (8,2%) e no grupo controle (22,5%), 

apresentando correlação para invasão linfática (p 0,033), graduação histopatológica - 

G2 (p 0,008) e tumor tipo intestinal (p 0,028). M. hyorhinis pela reação de qPCR foi 

detectado no grupo caso (11,0%) e no grupo controle (5,0%), e pela reação de imuno-

histoquímica foi detectado somente no grupo caso (10,0%), mas não apresentou 

correlação com os fatores histopatológicos. Não houve coinfecção de Mollicutes, M. 

hyorhinis e H. pylori no grupo caso, mas o grupo controle apresentou maior prevalência 

de H. pylori, com associação estatisticamente significativa (p < 0,001). Infecções 

crônicas estão muito associadas com tumor do tipo intestinal, que se apresenta 

predominante no estudo. Estes resultados podem direcionar para um aprimoramento de 

controle e conhecimento de micoplasmas e sua relevância em fenótipos malignos. 

 

Palavras chaves: Mollicutes. Mycoplasma hyorhinis. Helicobacter pylori. Câncer 

gástrico. 



 

 

ABSTRACT 
 

ARAUJO, C. N. Evaluation of the presence of microorganisms of the class 

Mollicutes, Mycoplasma hyorhinis and Helicobacter pylori in biopsies of patients 

with and without gastric cancer. 2017. 119 p. Masters thesis (Microbiology) – Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Gastric cancer is the second leading cause of death by cancer in the world and is 

associated with infection by microorganisms. Bacteria of the Mollicutes class have been 

described for promoting tumor advancement. In view of this, this work evaluated the 

presence of Mollicutes, Mycoplasma hyorhinis and Helicobacter pylori and its 

correlations with gastric cancer. We obtained 120 samples of gastric biopsies embedded 

in paraffin in Vitória da Conquista - BA, stored in the period 2006-2016. Of these 

samples, 80 were of patients with gastric cancer, which had their histopathological 

profile evaluated. A commercial kit with prior dewaxing was used for DNA extraction. 

Conventional PCR was applied for the detection of Mollicutes, H. pylori and M. hyorhinis, 

which was also detected by qPCR and immunohistochemistry. The data were evaluated 

by the Pearson (X2) and Mann-Whitney statistical tests, with a significance level of 5% (p 

<0.05). Mollicutes was detected in the case group (12.3%) and in the control group 

(2.5%), presented a correlation with the profile of papillary arrays (p 0.003), which may 

be associated with the fact that Mollicutes stimulate cell transformation. H. pylori was 

detected in the case group (8.2%) and in the control group (22.5%), presenting a 

correlation for lymphatic invasion (p .033), histopathological grading - G2 (p 0.008) and 

tumor of intestinal type (p 0.028). M. hyorhinis was detected by the qPCR reaction in the 

case group (11.0%) and in the control group (5.0%), and it was detected by the 

immunohistochemistry reaction just in the case group (10.0%), but showed no 

correlation with histopathological factors. There was no coinfection of Mollicutes, M. 

hyorhinis and H. pylori in the case group, but the control group had a higher prevalence 

of H. pylori, with a statistically significant association (p <0.001). Chronic infections are 

closely associated with intestinal-type tumor, which is predominant in the study. These 

results may lead to improved control and knowledge of mycoplasmas and their 

relevance to malignant phenotypes. 

 

Keywords: Mollicutes. Mycoplasma hyorhinis. Helicobacter pylori. Gastric cancer. 
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1 INTRODUÇÃO  

As neoplasias (câncer in situ e câncer invasivo) consistem no crescimento 

desordenado de células, perda do controle da divisão celular e com tendência a 

invasão de tecidos e órgãos adjacentes, recebendo a denominação de tumores 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - 

INCA, 2017). A expansão das células tumorais ocorre de uma célula alterada 

que replica-se por clonagem. Em seguida ocorre a emergência de 

subpopulações mais agressivas neste novo tecido. O desenvolvimento deste 

conjunto é quase autônomo e permitindo sua resistência ao sistema imune do 

hospedeiro, a quimioterapias e a radioterapias (BRANDI et al., 2015; CUNHA; 

OLIVEIRA; LIMA, 2010; GONG et al., 2008; LIU; ROBINS, 2006; VOGELSTEIN; 

KINZLER, 2004). Os tumores podem se desenvolver, praticamente, em todos os 

tecidos comprometendo o seu sítio de inserção, principalmente pelo fato de a 

massa tumoral competir com células normais pelos nutrientes (CUNHA; 

OLIVEIRA; LIMA, 2010; LIU; ROBINS, 2006). Sua dispersão para tecidos 

distantes pode ocorrer através de vasos sanguíneos e linfáticos, levando ao 

estágio de metástase (GOMES et al., 2015). 

Um grande número de óbitos é causado por neoplasias, que provocam 

mais mortes do que as doenças cardíacas coronárias ou acidentes vasculares 

cerebrais, sendo este índice de mortalidade maior em países de baixa e média 

renda (FERLAY et al., 2014). O câncer de estômago no mundo é o quinto mais 

comumente diagnosticado e a terceira principal causa de morte por câncer tanto 

em homens como em mulheres (FERLAY et al., 2015). A doença pode 

comprometer diferentes regiões do estômago e apresentar diferentes formas 

macroscópicas e padrões histológicos (CAMBRUZZI et al, 2014). Desta maneira 

é um câncer heterogêneo, com possibilidade de disseminação simultânea por 

diferentes vias (linfática, hematogênica, por extensão direta e por implante 

peritoneal) e com tratamento difícil, sendo seu prognóstico extremamente ruim 

(MARUYAMA; KODERA; NAKAO, 2006). Compromete principalmente indivíduos 

acima de 50 anos de idade, com maior taxa de incidência em homens, nos 
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países ocidentais, variando entre localizações geográficas, grupos raciais e 

socioeconômicos (CREW; NEUGUT, 2006). No Brasil, esses tumores aparecem 

em 4° lugar na incidência entre homens e em 6° entre as mulheres. 

Mundialmente, os dados mostram declínio da incidência em diferentes países, 

incluindo o Brasil (INCA, 2017).  

Os tumores do estômago se apresentam, predominantemente, na forma 

de três tipos histológicos: adenocarcinoma (responsável por 95% dos tumores), 

linfoma (diagnosticado em cerca de 3% dos casos) e leiomiossarcoma (iniciado 

em tecidos que dão origem aos músculos e aos ossos), estes adenocarcinomas 

gástricos podem ser proximal (região da cárdia) e distal (região não cárdia) 

(CREW; NEUGUT, 2006; MARUYAMA; KODERA; NAKAO, 2006). Seu 

desenvolvimento está associado principalmente a genética do indivíduo, fatores 

ambientais e infecção por certos patógenos que levam a respostas imunológicas 

inflamatórias persistentes, que podem servir como indutores para as principais 

doenças gastroduodenais (ISOMOTO; MOSS; HIRAYAMA, 2010). Helicobacter 

pylori (H. pylori) é um patógeno que foi descrito como indutor da úlcera péptica, 

pois além da inflamação, altera a produção de ácido gástrico (WROBLEWSKI; 

PEEK; WILSON, 2010).  

Muitos microrganismos oportunistas associam-se a doenças ou as 

causam utilizando-se de diversos mecanismos indutores da imunossupressão do 

hospedeiro, como alguns Mollicutes (micoplasmas) (CORDOVA; CUNHA, 2002; 

FERNALD, 1983; RODRIGUEZ et al., 2015). Estas bactérias foram detectadas 

em tecidos de pacientes com gastrite crônica, onde a inflamação evoluiu com o 

acúmulo de neutrófilos (KWON et al., 2004). Os Mollicutes pertencem a um 

grupo heterogêneo de microrganismos, são os menores organismos de vida 

livre, distribuídos amplamente na natureza (homem, animais, insetos e plantas). 

Participam da microbiota natural dos respectivos hospedeiros, embora alguns 

sejam patógenos primários e oportunistas (BASEMAN; TULLY, 1997; GONG et 

al., 2008; OBARA; HARASAWA, 2010). Pertencem a classe Mollicutes (mollis = 

macio; cútis = pele) e a ordem Mycoplasmatales, que contém mais de 117 

espécies de Mycoplasma e oito espécies de Ureaplasma (BROWN et al., 2015). 
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Todas estas espécies são caracterizadas pelo genoma e pelo metabolismo 

reduzido, resultado da evolução regressiva a partir de um ancestral comum com 

Firmicutes (BASEMAN; TULLY, 1997). 

Mycoplasma hyorhinis é responsável por diversas doenças suínas 

(MORITA et al., 1995), mas no estudo de Sasaki et al (1995), detectou-se a 

presença de M. hyorhinis em biopsias de câncer gástrico em 11 (48%) 

pacientes, o que despertou atenção pela inespecificidade de hospdeiro deste 

micoplasma. Um componente de M. hyorhinis que foi descrito por induzir ao 

avanço da carcinogênese é a lipoproteína p37, que está localizada no exterior de 

sua membrana celular e faz parte de um sistema de transporte muito semelhante 

com os sistemas de transporte periplásmicos de bactérias Gram-negativas 

(DUDLER et al., 1988; GONG et al., 2008). Essa proteína foi descrita como a 

responsável por promover a motilidadecelular do tumor e sua invasão 

(SCHIMDHAUSER et al., 1990), favorecendo a produção de células tumorais 

metastáticas (KETCHAM et al., 2005). Assim, a infecção por M. hyorhinis e sua 

proteína p37, podem contribuir no processo de migração de células tumorais 

(YANG et al., 2010), a capacidade de invasibilidade do tumor e induzir a 

metastáse (GONG et al., 2008) através da ativação da via EGFR-PI3K-AKT 

(DUAN; QU e SHOU; 2014).  

Diante do exposto, existe forte associação do desenvolvimento do câncer 

gástrico com infecções por microrganismos patológicos. M. hyorhinis demonstra 

ter potencial papel carreador no avanço desta neoplasia. Apesar das pesquisas 

direcionarem uma hipótese da possível estrutura de M. hyorhinis que leva ao 

avanço invasivo das células tumorais gástricas, ainda não existe nenhum 

levantamento no Brasil sobre a prevalência deste microrganismo na população. 

Assim, o presente estudo se propõe a avaliar a presença e correlação das 

bactérias da classe Mollicutes, e especificamente as espécies de  M. hyorhinis e 

Helicobacter pylori em pacientes com ou sem câncer gástrico em indivíduos de 

Vitória da Conquista – BA, Brasil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Câncer 

A palavra câncer vem do grego karkínos, ou “caranguejo”, foi utilizada 

pela primeira vez por Hipócrates, para descrever os tumores que ele observou, e 

por muito tempo permaneceu como doença que só era reconhecida em estágios 

avançados e que quase uniformemente eram fatais (WARD; EGGENER, 2015). 

O câncer é uma patologia com localizações e aspectos clínico-patológicos 

múltiplos e não possui sintomas ou sinais patognomônicos, podendo ser 

detectado em vários estágios de evolução histopatológica e clínica. Tem como 

principal característica o crescimento desordenado de células, que se proliferam 

incontrolavelmente e possuem potencial de invadir tecidos e órgãos vizinhos 

(INCA, 2017).  

A proliferação celular é um processo natural que contribui para a 

homeostasia do corpo humano, entretanto, as vezes, algumas células escapam 

da regulação do crescimento celular que resulta em neoplasia e aumento do 

volume do local, este será designado de tumor, muitas vezes o termo neoplasia 

é sinônimo de tumor (BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2013). 

Os tumores podem ser malignos ou benignos. Os benignos têm seu 

crescimento organizado, geralmente lento e são autolimitantes, não se 

disseminam entre tecidos adjacentes, mas causam problemas por pressão 

mecânica. O limpoma (tecido adiposo), o mioma (tecido muscular liso), e o 

adenoma (tecido glandular), são exemplos de tumores benignos (INCA, 2017). 

Os tumores malignos mostram crescimento ilimitado, com maior grau de 

autonomia, capazes de invadir tecidos vizinhos, gerando a metástase, que é o 

surgimento de um novo foco tumoral. Os carcinomas (tecido epitelial), sarcomas 

(tecido conjuntivo), linfomas (tecido linfático), gliomas (células da glia do Sistema 

Nervoso Central - SNC) e leucemias (órgãos hematopoiéticos) são exemplos de 

tumores malignos (BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2013). 

O processo de desenvolvimento do câncer é denominado como 

carciogênese ou oncogênese, implica a sequência de críticas alterações 



22 

 

 

genéticas, moleculares e escape da regulação imune do hospedeiro (GONG et 

al., 2008). Ocorrem basicamente três estágios até formar o tumor: o estágio de 

iniciação, onde as células estão expostas aos agentes cancerígenos ou 

carcinógenos que interferem em seus genes; o estágio de promoção, os agentes 

atuam na célula alterada, esse estágio pode ser reversível com a interrupção da 

exposição aos carcinógenos; e o estágio de progressão, este é irreversível e 

encontramos as células alteradas se multiplicando de forma descontrolada 

(INCA, 2017).  

As células tumorais apresentam danos em duas classes de genes: as 

alterações em alvos conhecidos como proto-oncogenes (p. ex. MYC, K-RAS, 

ROS, SRC) e os genes que suprimem a transformação maligna, conhecidos 

como genes supressores de tumor (p. ex. Rb – gene do retinoblastoma, p53) 

(LIU; ROBINS, 2006; VULIMIRI; DiGIOVANNI, 2006). As células alteradas nos 

tumores podem apresentar diversas assinaturas, induzidas por qualquer tipo de 

mutação (mutações pontuais, inserções ou deleções, translocações ou 

amplificações), que conferem diferentes mecanismos de resistência aos 

tratamentos antitumorais e podem levar a morte do hospedeiro. (BRANDI et al., 

2015; HARQUINDEY et al., 2005; LIU; ROBINS, 2006; TRÉDAN et al., 2007; 

VOGELSTEIN; KINZLER, 2004).  

 

2.2 Características gerais do câncer 

No processo de carcinogênese as células normais precisam passar por 

muitas alterações para iniciar o crescimento descontrolado. Hanahan e 

Weinberg (2000) descreveram seis características (os “hallmarks” do câncer) 

que levam as células a adquirirem um fenótipo tumoral. 

Os hallmarks do câncer abrangem as seguintes características e 

definições: 

 Células com auto-suficiência para induzir sinais proliferativos: as células 

tumorais ativam continuamente vias de sinais para promover seu próprio 

crescimento, através de hormônios e fatores de crescimento, como receptor 
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de progesterona (PR), e o receptor do fator de crescimento epidérmico 

humano 2 (HER2) (DAI et al., 2016). Os proto-oncogenes, que ao se ativarem 

e tornarem-se oncogenes, desempenham um papel fundamental no 

crescimento celular, pois eles controlam a transcrição e o transporte de 

proteínas estimuladoras para o crescimento celular, regulando de forma 

estrita a proliferação e a diferenciação das células (LIU; ROBINS, 2006; 

VULIMIRI; DiGIOVANNI, 2006). 

 Evasão dos supressores de crescimento: as células tumorais também se 

tornam resistentes a sinais de anti-crescimento. Estas células apresentam os 

genes supressores de tumor eliminados ou inativados por mutações pontuais 

ou por metilação no DNA, permitindo que as células malignas ignorem o 

controle celular estabelecido na divisão celular normal (LIU; ROBINS, 2006; 

VULIMIRI; DiGIOVANNI, 2006). 

 Evasão da apoptose: células normais, quando são submetidas a danos no 

DNA, degeneração metabólica e outros tipos de estresse, ativam uma 

programação de suicídio (apoptose), que pode ser ativada pela proteína p53, 

mas as células tumorais adquirem a habilidade de evadir deste mecanismo 

(WEINBERG, 2014). 

 Habilidade de imortalidade replicativa: os tumores se expandem a partir de 

uma única célula alterada, que se divide de forma quase incomensurável, 

levando à instabilidade do fenótipo e secreção de alguns tipos de citocinas, 

gerando subpopulações cada vez mais agressivas (GONG et al., 2008). A 

maioria das células normais é incapaz de crescer e se dividir indefinidamente 

por conta das pequenas quantidades de DNA no final dos cromossomos – os 

telômeros – que a cada divisão celular diminuem até a célula permanecer 

sem multiplicar-se, conhecido como senescência, mas as células tumorais 

encontram formas de evitar a indução da senescência, isso geralmente 

acontece por vias de reparo ou alongamento dos telômeros, que pode ocorrer 

pela ação da enzima telomerase ou da manutenção por ALT (alongamento 

alternativo dos telômeros) (YASWEN et al., 2015). 

 Indução da Angiogênese: fatores como baixos níveis de oxigênio e 
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secreção de fatores pró-angiogênese que resulta no aumento de vasos 

sanguíneos no estroma tumoral, fornecendo oxigênio e nutrientes para a 

massa tumoral estimulando o seu crescimento. O processo é induzido pela 

interação da massa tumoral com o ambiente do tecido do hospedeiro 

(WEINBERG, 2014). 

 Invasão e metástase: o fenótipo metastático ocorre devido a aquisição da 

habilidade de migrar das células tumorais, que alteram a expressão de 

marcadores de superfície que permitem a aderência da célula em outros 

tecidos. A metástase é complexa e particular, as células tumorais migram 

através dos vasos sanguíneos ou linfáticos e alcançam outros sítios no corpo 

(GOMES et al., 2013; HE et al., 2005). Esse processo é pouco compreendido, 

mas sabe-se que envolve grande número de fatores de secreção, que 

quebram as barreiras dos tecidos e permitem a invasão dos vasos 

sanguíneos e o estabelecimento do novo sítio de deposição das células 

tumorais, que competem com as células normais pelos nutrientes (CUNHA; 

OLIVEIRA; LIMA, 2010; LIU; ROBINS, 2006; WARD, 2002). 

Os hallmarks do câncer foram revisitados (HANAHAN; WEINBERG, 2011) 

e foram inclusas quatro novas marcas: evasão do sistema imune, alteração do 

metabolismo energético da célula, instabilidade genética e inflamação. Todos 

estes operam no desenvolvimento e sobrevivência das células tumorais: 

A inflamação crônica e persistente contribui para o desenvolvimento do 

câncer, sendo que, inflamações baseadas em infecções estão envolvidas na 

patogênese de aproximadamente 15 a 20% dos tumores humanos, podendo não 

estar ligadas necessariamente aos patógenos, mas com a presença de um 

componente inflamatório em seu microambiente, como leucócitos infiltrativos, 

citoquinas, quimiocinas, fatores de crescimento, mensageiros lipídicos e enzimas 

degradantes da matriz (ALLAVENA et al., 2008). 

2.3 Câncer e os microrganismos 

A inflamação é considerada importante na carcinogênese e foi descrita 

associada com infecções crônicas induzidas por microrganismos (XIE et al., 

2017). Infecções persistentes produzem sucessivas reações inflamatórias, que 
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desregulam o sistema imune inato e adaptativo e levam a alterações celulares e 

danos no material genético, favorecendo uma característica pró-tumorigênica 

(KUPER; ADAMI; TRICHOPOULOS, 2000; GARRET, 2015). 

Os microrganismos são fundamentais para homeostase do hospedeiro, 

entretanto, também possuem vias que contribuem na carcinogênese aumentando 

ou diminuído seus fatores de risco. Existem três grandes categorias de risco: (i) 

alteração do balanço da proliferação e morte celular, (ii) indução das funções do 

sistema imune e (iii) influencia no metabolismo do hospedeiro pela ingestão de 

alimentos e produtos farmacêuticos (GARRET, 2015).  

De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer 

(International Agency for Research on Cancer - IARC), classificados como 

carcinógenos do Grupo 1, há seis vírus associados com a origem de certos tipos 

de câncer: Epstein-Barr vírus (EBV), Kaposi sarcoma associado ao Herpes Vírus 

Humano 8 (KSHV/HHV8), papiloma vírus humano (HPV), vírus da hepatite B 

(HBV), vírus da hepatite C (HCV) e o vírus T-linfotrófico humano tipo 1 (HTLV-1), 

e uma bactéria, a Helicobacter pylori (H. pylori). 

H. pylori é conhecida por ser responsável pela úlcera péptica, gastrite e o 

adenocarcinoma gástrico. A inflamação causada induz a metilação aberrante no 

DNA (MAEDA; MORO; USHIJIMA, 2016; NIWA et al., 2010). O câncer gástrico é 

um câncer com alta incidência, principalmente nos países asiáticos e é um dos 

que apresenta maior mortalidade (FERLAY et al., 2015).  

2.4 Câncer Gástrico 

O câncer gástrico em 1975 era a neoplasia mais comum (PARKIN; 

STJERNSWARD; MUIR, 1984). Atualmente, é a segunda causa de morte por 

câncer no mundo e o quinto tipo de câncer mais comum, depois do câncer de 

pulmão, de mama, colón e próstata (FERLAY et al., 2015). A maior incidência 

ocorre homens acima de 50 anos nos países ocidentais, variando entre 

localizações geográficas (Fig. 1), grupos raciais e socioeconômicos (CREW; 

NEUGUT, 2006). De acordo com o INCA (2017), no Brasil, o câncer de 

estômago aparece em 3° lugar na incidência entre homens e em 5° entre as 
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mulheres, com alta mortalidade registrada na América Latina, principalmente na 

Costa Rica, Chile e Colômbia. 

Os tumores do estômago se apresentam, predominantemente, na forma 

de três tipos histológicos: adenocarcinoma (responsável por 95% dos tumores), 

linfoma (diagnosticado em cerca de 3% dos casos) e leiomiossarcoma (iniciado 

em tecidos que originam os músculos e ossos) (INCA, 2017). Os 

adenocarcinomas gástricos podem ter origem na região proximal (Cárdia, Fundo 

e Corpo, regiões do estômago que produzem ácido e pepsina) e distal (Antro e 

Piloro) (CREW; GUT, 2006; MARUYAMA; KODERA; NAKAO, 2006). 

O adenocarcinoma pode comprometer diferentes regiões do estômago, e 

apresentar diferentes formas macroscópicas e microscópicas, apresentando 

padrões histológicos distintos (CAMBRUZZI et al, 2014). Desta maneira, esses 

tumores são histologicamente heterogêneos, e sua classificação é geralmente 

baseada no fenótipo mais prevalente (tubular, papilar, lagos mucosos, ilhas 

sólidas e epitélio indiferenciado) (RUGGE; MATTEO; GRAHAM, 2015). A 

classificação mais frequentemente aplicada é a de Lauren (1965) que se baseia 

no perfil microscópico e o subdivide em adenocarcinoma gástrico em tipo 

intestinal (tumores volumosos, diferenciados, de estrutura histológica glandular) 

e tipo difuso (infiltrativos e com pouca diferenciação histológica) (AJANI et al., 

2017). De acordo com Siewert e Stein (1998), o adenocarcinoma gástrico 

também pode ser classificado em Tipo I, II, III e IV (Fig. 2). 

O câncer gástrico possui a capacidade de se disseminar por diversas vias 

simultaneamente, como: via linfática, vasos sanguíneos, por extensão direta e 

por implante peritoneal; por esta característica seu tratamento é difícil. Portanto, 

estes indivíduos possuem um prognóstico extremamente ruim (MARUYAMA; 

KODERA; NAKAO, 2006). Os principais fatores para o prognóstico deste câncer 

é ter conhecimento da profundidade da invasão e a presença ou ausência da 

metástase nos linfonodos (LIU et al., 2009). 

Há diferentes fatores genéticos que induzem ao desenvolvimento do 

câncer gástrico, no estudo de Bria et al. (2016). Os genes mais comumente 

mutados encontrados em pacientes com câncer gástrico são o PIK3CA, KRAS,  
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Figura 1 - Incidência Global do Câncer Gástrico em 2012 

 

Legenda: A incidência estimada pela idade-padronizada (por 100.000 habitantes) de câncer 
gástrico é mostrado para homens e mulheres combinados. As áreas endêmicas com altas taxas 
de câncer incluem os países da América Central e do Sul, países da Europa Oriental, Rússia e 
países da Ásia Oriental.  
Fonte: Globocan 2012: Estiated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. 
Lyon, França: International Agency for Research on Cancer. Disponível em: 
http://globocan.iarc.fr, acessado em 28 de setembro de 2017. 

 
 
Figura 2 - A classificação de Siewert e Stein de cancros gástricos 

 

Fonte: Adaptado de https://www.dreamstime.com/. Acesso em 28 de setembro de 2017. 
 



28 

 

 

TP53, MET, SMAD4 e STK11. Os receptores de tirosina-quinase (EGFR, 

ERBB2, FGFR3, KDR, KIT e MET), e as proteínas mais superexpressas são β-

catenina e a E-caderina, muito comum em pacientes com infecções por H. pylori 

(GARRET, 2015). As alterações em HER2 e também de outros fatores 

biológicos (alterações no número de cópias do DNA, instabilidade dos 

microssatélites, da enzima timidilato sintase, do antigénio de mucina, COX-2, 

metaloproteinases de matriz, e o receptor do fator de crescimento endotelial 

vascular) são cruciais no desenvolvimento do câncer gástrico (SCARTOZZI et 

al., 2004). 

A proteína HER2 (p185, HER2 / neu, ErbB-2) é um receptor de 185 kDa, 

transmembranar da tirosina quinase (TK) e um membro da família de receptores 

do fator de crescimento epidérmico (EGFR), onde também estão incluídos 

HER1, HER3 e HER4 (também denominados ErbB-1, ErbB-3 e ErbB-4) 

(BEGNAMI et al., 2011; GRAVALOS; JIMENO, 2008; OLAYIOYE et al., 2000).  

Os receptores HER são muito importantes durante o desenvolvimento e na 

fisiologia normal do adulto. As vias ativadas por estes domínios regulam 

processos que incluem a diferenciação, migração, proliferação e sobrevivência, 

alterações nestes genes que desempenham um papel no desenvolvimento e 

progressão de muitos cânceres humanos (BEGNAMI et al., 2011; GRAVALOS; 

JIMENO, 2008; HYNES; LANE, 2005; NORMANNO et al., 2005). Em carcinomas 

gástricos acredita-se que, a expressão de HER1 e HER2 podem ser um fator de 

prognóstico e alvo de novos agentes biológicos (BEGNAMI et al., 2011; 

GRAVALOS; JIMENO, 2008; HOFMANN et al., 2008; TAKEHANA et al., 2002; 

TANNER et al., 2005), o efeito de expressão HER3 e HER4 em câncer gástrico 

não foi suficientemente estudada (BEGNAMI et al., 2011).  

Outros fatores, como infecções ou inflamações crónicas, também 

aumentam a incidência de malignidade (GONG et al., 2008). Os patógenos Tipo 

I anteriormente citados, foram detectados também em carcinoma gástrico, o 

papiloma vírus humano (HPV) (FAKHRAEI et al., 2016), o vírus da hepatite B 

(HBV) (WEI et al., 2015), o vírus Epstein-Barr (EBV) (IISANA et al., 2012) e 

Helicobacter pylori que é um conhecido fator de risco para o câncer gástrico 
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(MAEDA; MORO; USHIJIMA, 2016). Entretanto, o vírus Linfotrófico T-humano 

(HTLV) tipo 1, foi descrito por diminuir o risco de desenvolver câncer gástrico 

(MATSUMOTO et al., 2008). 

Microrganismos oportunistas, como micoplasma foram detectados no 

tecido de pacientes com gastrite crônica, onde a inflamação pode evoluir pode 

evoluir com o acúmulo de neutrófilos e se hipnotiza que a infecção destas 

desempenha um papel semelhante a infecção de H. pylori na tumorigense do 

câncer gástrico (KWON et al. 2004). 

 

2.5 Características gerais dos Mollicutes  

A classe Mollicutes (mollis = macio; cútis = pele) pertence ao filo 

Tenericutes, dentro do domínio Bacteria e compreende quatro ordens 

Mycoplasmatales, Entomoplasmatales, Acholeplasmatales e Anaeroplasmatales 

(MAY; BALISH; BLANCHARD, 2014). O primeiro isolado de um microrganismo 

desta foi obtido de gado diagnosticado com pleuropneumonia bovina contagiosa 

(Mycoplasma mycoides subsp. mycoides) e sua descrição data de mais de 100 

anos (NOCARD, 1896). O estudo voltado a estes microrganismos, sua natureza, 

interação com outros microrganismos, taxonomia e filogenia foi um enigma para 

muitos microbiologistas durante anos, devido as suas características peculiares 

(RAZIN; HAYFLICK, 2010).  

Incialmente, a classificação taxonômica de Mollicutes baseou-se na 

característica destes serem privados de parede celular, não sintetizarem 

peptideoglicano e nem seus precursores, mas a realização de analises 

filogenéticas baseadas no gene 16S rRNA indicou que estes microrganismos 

pertencem ao clado de bactérias Gram-positivas (WOESE; MANILOFF; 

ZABLEN, 1980). 

Por não possuírem parede de celular são pleomórficos, apresentando 

desde formas esféricas, piriformes até filamentos ramificados ou helicoidais (Fig. 

3). A multiplicação ocorre por fissão binária, mas a duplicação do DNA ocorre 

antes do elongamento citoplasmático, favorecendo a formação de filamentos 

multinucleados. As colônias em meio sólido são pequenas com menos de 1 mm 
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de diâmetro, onde os microrganismos crescem dentro do meio sólido e sobre o 

ágar produzindo geralmente colônias em forma “ovo frito” (Fig. 4) (BROWN et 

al., 2015). 

 
Figura 3 - Diversa morfologia celular no gênero Mycoplasma 

 
Legenda: Micrografia eletrônica de varredura de células de (a) Mycoplasma 
Penetrans, (b) Mycoplasma pneumoniae, (c) "Mycoplasma insons", e (d) Mycoplasma genitalium. 
Bar = 1 μm. 
Fonte: Adaptado de Brown et al., 2015. 

 

 
Figura 4 - Colônia em forma de “ovo frito” de Mycoplasma bovis crescido em 
meio de cultura sólido 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A maioria das espécies são anaeróbios facultativos, mas alguns são 

anaeróbios obrigatórios. Os Mollicutes são comensais ou parasitas, ocorrendo 



31 

 

 

em ampla gama de hospedeiros vertebrados, insetos e plantas, sendo 

patógenos significativos em alguns deles. A divisão taxonômica atual envolve 

outras atribuições na família e nos níveis de gênero (Fig. 5) (MAY; BALISH; 

BLANCHARD, 2014).  

Os tamanhos do genoma variam de 580 a 2200 kpb, estão entre os 

menores encontrados em procariotos sendo que muitos destes foram 

sequenciados. O conteúdo G+C geralmente é baixo ~ 23-34 mol%, possuem um 

ou dois operons de rRNA, uma RNA polimerase resistente à rifampicina, há 

poucos tRNA e poucos nucleotídeos em sua subunidade 5S rRNA, em alguns 

gêneros o codón UGA não representa um gene de parada e codifica o triptofano 

e em algumas espécies ocorrem a presença de plasmídeos e vírus (fago) 

(BROWN et al., 2015). 

Por possuírem genoma pequeno, têm baixa gama de atividades 

metabólicas, que estão ligadas principalmente a produção de energia, mas não 

para síntese de macromoléculas. Possuem um sistema respiratório truncado, 

não possuem as enzimas que participam do ciclo do ácido tricarboxílico (TCA), 

não possuem quinonas e citocromos, descartando a fosforilação oxidativa como 

mecanismo gerador de ATP. As vias de produção de energia, têm rendimentos 

baixos e geram grandes quantidades de produtos finais metabólicos, levando, 

em alguns casos, ao esgotamento do substrato metabolizado do tecido 

hospedeiro. Possui requisito único entre os procariotos que é o colesterol na 

membrana. Este, não é produzido, mas é incorporado in vivo dos hospedeiros ou 

in vitro de soro animal. Alguns Mollicutes com genoma maior, não necessitam de 

soro animal para o crescimento como o gênero Acholeplasma (RAZIN, 2006). 

Também não sintetizam o ácido fólico, necessário para a síntese dos 

precursores de DNA e RNA (BASEMAN; TULLY, 1997). 

Pela habilidade de metabolizar carboidratos, os Mollicutes podem ser 

divididos em dois grupos: fermentativos, que ao consumirem a glicose (ou até 

frutose) produzem ácidos, diminuindo o pH do meio; e os não-fermentativos, que 

possuem a via arginina dihidrolase, com ação de três enzimas, a arginina 

desiminase, ornitina carbamoiltransferase e a carbamato quinase, que no final 
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do sistema levam a hidrolisação da arginina, resultando na produção de ornitina 

(amino ácido), ATP, CO2 e amônia, aumentando o pH do meio de cultura 

(RAZIN, 2006). 

 

 
Figura 5 - Taxonomia de Mollicutes pelas definições clássicas 

 
Fonte: Adaptado de May, Balish e Blanchard, 2014. 

 

Alguns Mollicutes são considerados patogêicos para os seres humanos e 

animais são capazes de se aderir a superfície de suas células e parasitá-las, 

possuindo extraordinárias organelas especializadas que medeiam a sua íntima 

interação com as células alvo. A preferência destas bactérias pela superfície de 

células epiteliais de mucosas para sua aderência é crucial para estabelecer a 

infecção (BASEMAN; REDDY; DALLO, 1996). 

Geralmente Mollicutes não são moveis, mas as espécies com morfologia  

helicoidal mostram motilidade rotativa, flexional e translacional (BROWN et al., 

2015). Algumas outras espécies mostram motilidade por deslizamento, mediada 

por estruturas polares denominadas de “blebs” com propriedades de aderência 

especifica e invasão. Verificou-se que nas espécies de maior importância medica 

estas estruturas (blebs) estão diretamente relacionadas com a patogenicidade e 
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com a eficácia da resposta imune contra os blebs (MAY; BALISH; BLANCHARD, 

2014). Os blebs são produzidos por alguns micoplasmas. Nas espécies mais 

estudadas, são compostos por uma rede interativa de proteínas de aderência, 

que cooperam estruturalmente e funcionalmente para mobilizar e concentrar 

adesinas que propiciam a colonização das superfícies de mucosas (BASEMAN; 

TULLY, 1997). 

As principais espécies de Mollicutes relacionadas com a patogenicidade 

em humanos e animais pertencem a ordem Mycoplasmatales, que contém mais 

de 160 espécies distintas de Mycoplasma e 8 espécies de Ureaplasma (MAY; 

BALISH; BLANCHARD, 2014).  

 

 2.6 Características gerais dos Micoplasmas  

Micoplasmas pertencem a um grupo heterogêneo de microrganismos, são 

os menores organismos de vida livre, distribuídos amplamente na natureza, 

habitando diferentes hospedeiros. Embora alguns apresentem papéis 

patogênicos, muitos possuem caráter oportunista, sendo sua relação parasito-

hospedeiro desafiadora no conhecimento da patogenicidade destes 

microrganismos (BASEMAN; TULLY, 1997; GONG, et al., 2008; OBARA; 

HARASAWA, 2010; TSAI, et al., 1995).  

Os micoplasmas são bactérias fastidiosas e crescem in vitro com meios 

de cultura complexos e suplementados. In vivo seu tempo de duplicação 

também é lento e quando infectam células, podem não destruí-las, mas podem 

estressar as células hospedeiras de tal forma a torná-las diversamente 

suscetíveis a alterações pelas variações ambientais e outros agentes infecciosos 

(FENG et al., 1999; HUANG et al., 2001; OBARA; HARASAWA, 2010; YANG et 

al., 2010; ZHANG; WEAR; LO, 2000). 

Estas bactérias estão entre os principais contaminantes de culturas 

celulares, resultando em diversos efeitos citogenéticos, como; alterações no 

padrão de expressão de genes, inibição do crescimento celular, fragmentação 

do DNA e RNA por ação das endonucleases e exonucleases, inibição do 
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metabolismo celular, morte celular entre outros.  A atividade da enzima arginina 

desiminase, induzida por micoplasma, pode inibir a proliferação celular e induzir 

a apoptose em linhagens celulares; a redução de arginina do meio resultará 

também em anormalidade da taxa de crescimento, diminuição de viabilidade, 

desprendimento das células aderentes e granulação das células. Além disso, 

pelo fato de a arginina ser um dos principais constituintes das histonas, que são 

responsáveis pela conformação do DNA, sua deficiência pode acarretar em 

aberrações cromossômicas, ruptura cromossômica e translocação múltiplas 

(NIKFARJAM; FARZANEH, 2012).  

A apoptose celular também pode ser induzida pela produção de 

endonucleases (PADDENBERG et al., 1998), pela a produção de óxido nítrico 

(NO) e pela produção de espécies reativas de oxigênios (ROS) (KAGEMANN et 

al., 2005). O óxido nítrico é uma molécula multifuncional na fisiologia de 

processos patológicos, enquanto presente em baixas concentrações, NOs 

podem proteger as células da apoptose, em excesso, o NO promove a morte 

celular em diversos tipos de células (OBARA; HARASAWA, 2010). 

2.6.1 Relação do câncer com micoplasma. 

Como um organismo patogénico condicional, algumas espécies de 

Mycoplasma têm sido associados frequentemente com doenças no trato 

respiratório, no trato urogenital. Entretanto, a associação com câncer, o tema é 

bastante controverso (FENG et al., 1999; HUANG et al., 2001). Podem causar 

alterações cromossômicas e transformações celulares in vivo através da perda 

cromossômica progressiva e de translocações (BASEMAN; TULLY, 1997). 

Apostolou et al. (2011) observaram que as células infectadas por Mycoplasma 

apresentam maior capacidade para causar metástase in vivo, do que as não 

infectadas. Existe lógica ao considerar a correlação entre câncer e Mycoplasma, 

pelo alto índice de encontrado em tecidos tumorais. Mycoplasma penetrans, 

Mycoplasma fermentans e o vírus HIV, induzem transformações celulares, e 

Mycoplasma hyorhinis aumenta a invasão de células tumorais. Entretanto o 

papel de micoplasma como causador, facilitador ou cofator durante o 

desenvolvimento do tumor precisa ser melhor estudado (HUANG et al., 2001). 
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Em meados dos anos 60, dois estudos com a infecção de micoplasmas 

(Mycoplasma orale e um isolado inespecífico) em determinadas linhagens 

celulares foi associada com a produção de aberrações cromossômicas e 

alterações morfológicas celulares, conferindo assim às células do estudo 

características anormais oncogênicas (BASEMAN; TULLY, 1997; TSAI et al., 

1995; YANG et al., 2010). A maioria dos processos oncogênicos e 

transformações celulares, estão associados às formas de alterações 

cromossômicas (TSAI et al., 1995). Infecções crônicas por micoplasmas 

induzem a alterações cromossômicas e alto nível de expressão de H-ras e do 

proto- oncogene c-myc em células embrionárias C3H de ratos, e a sobre-

expressão de H-ras e de c-myc nas células C3H, está associada com a 

transformação maligna e tumorignicidade das células (FENG et al., 1999; TSAI 

et al., 1995; ZHANG et al., 1997). 

Os componentes de membrana celular dos micoplasmas podem induzir a 

expressão de vários genes de citocinas nas células humanas. Mesmo sem 

aparente alteração na morfologia ou crescimento celular, as infecções por 

micoplasma alteram a expressão de genes em células epiteliais humanas 

interferindo na expressão de grande grupo de genes nas células humanas 

epiteliais (ZHANG et al., 2000). A infecção por micoplasmas podem inibir a 

apoptose, induzir a transformação maligna e promover a metástase (YANG et 

al., 2010), também podem controlar o tamanho de tumores, por mecanismos 

ainda desconhecidos (LIU; SHOU, 2011). Mollicutes foram encontrados em 

pacientes com diferentes carcinomas, como câncer de ovário, câncer de próstata 

e o câncer gástrico, que foi associado com infecção por Mycoplasma hyorhinis 

(BEGNAMI et al., 2010; KETCHAM et al., 2005; LIU e SHOU, 2011). 

2.6.2 Patogenicidade 

No hospedeiro a disseminação de micoplasmas frequentemente está 

mais associada a infecções crônicas do que as agudas. O argumento mais 

frequente para explicar essa característica é devido ao mimetismo que estas 

bactérias geram contra a resposta imune do hospedeiro (ROTTEM, 2003). As 

manifestações clínicas das micoplasmoses variam do comensalismo, ás 
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doenças inflamatórias fulminantes com altas taxas de mortalidade, mas a 

maioria das infecções geralmente são associadas com doenças inflamatórias 

crônicas não fatais. Lesões que se desenvolvem durante uma infecção por 

micoplasmas podem estar coinfectadas por agentes patogênicos secundários, 

resultando em doenças mais graves e letais (BROWN et al., 2015). 

Entre os mecanismos de patogenicidade, os micoplasmas podem secretar 

toxinas e metabolitos tóxicos, como a produção de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) durante o metabolismo do glicerol (SCHMIDL et al., 2011).  

Os  mecanismos de citoaderência mais conhecidos, consistem de 

componentes de carbohidratos na membrana e proteínas relacionadas com a 

matriz extracelular, que se ligam em carboidratos depositados nas superfícies 

das células epiteliais dos hospedeiros, muitos micoplasmas como M. 

pneumoniae, M. gallisepticum e M. moveis possuem proteínas transmembranas 

que atuam como adesinas e reconhecem e se ligam nas variedades de ácido 

siálico (uma modificação das glicoproteínas de superfície celular) dos 

hospedeiros (UENOYAMA; KUSUMOTO; MIYATA, 2004).   

Polissacarídeos de cápsulas e em biofilmes, são fatores de virulência 

conhecidos. Alguns micoplasmas geram cápsulas, mas a virulência desta 

estrutura não é clara. Observou-se em muitos Mycoplasmas e Ureaplasmas a 

capacidade da formação de biofilme in vitro e in vivo, e isso lhe confere aumento 

de resistência ao calor, a desidratação, a lise mediada pelo sistema 

complemento, a fagocitose e antibióticos (ETERPI; MCDONNELL; THOMAS, 

2011; HENRICH et al., 2010; MCAULIFFE et al., 2006; SIMMONS; DYBVIG, 

2009). 

A evasão da resposta imune pelos micoplasmas envolve diversos fatores, 

a variação antigenica e o mimetismo das proteinas da membrana são as mais 

relevantes (BROWN et al., 2015). Mycoplasma hyorhinis, encontrado em suinos, 

foi descrito por apresentar mecanismos de evasão, por induzir a ação dos 

anticorpos contra as proteínas do hospedeiro. Os anticorpos são gerados contra 

epitopos proteicos de micoplasmas, mas estes, reagem cruzadamente com as 

estruturas semlahantes nas celulas do hospedeiro (FERNSTEN et al., 1987). 
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Este microrganismo possui diversas outras características que serão melhor 

elucidadas. 

2.7 Mycoplasma hyorhinis 

M. hyorhinis sempre foi considerado como encontrado em suínos e 

verificou-se que foi associado a pericardites, pleurites e peritonites neste animais 

(SWITZER, 1953). Este micoplasma é frequentemente isolado de cavidades 

nasais e tonsilas, também pode causar ao seu hospedeiro: poliserosite, retardo 

no crescimento, deficiência alimentar (FRIIS; FEENSTRA, 1994), otite média 

(MORITA et al., 1995), pneumonia em leitões, artrite, entre outras enfermidades 

caracterizadas por inflamação serofribrinosa de membranas serosas e 

articulares (ASSUNÇÃO et al., 2005; YAMAGUTI, 2009).  

Desde seu primeiro isolamento M. hyorhinis (DINTER; DANIELSSON; 

BAKOS, 1965) foi descrito em diversos países como agente envolvido em 

patologias do sistema respiratório, causando importantes perdas econômicas na 

suinocultura. Sua infecção ocorre especialmente nas articulações e é comum em 

porcos jovens com menos de 10 semanas. Os antígenos do micro-organismo, 

persistem nos tecidos mesmo após a infecção resolvida, estimulando a 

autoimunidade o que pode levar a danos maiores e lesões permanentes nas 

articulações (KOBISCH; FRIIS, 1996).   

Este microrganismo tem preferência por se aderir em superfícies serosas, 

a transmissão entre os suínos ocorre por contato direto ou gotículas de aerossol, 

a lesão primária é caracterizada por exsudato serofibrinoso nas membranas 

serosas e as lesões secundárias incluem pleura fibrosa, adesões pericárdicas e 

peritoneais, levando a um volume aumentado do liquido sinovial claro a turvo 

com ou sem grandes flocos de fibrina (KENNEDY; GILL; FARRINGTON, 1977). 

Na análise laboratorial, em meios de cultura, o crescimento de M. 

hyorhinis apresenta pequenas colônias em forma de “ovo frito” (Fig. 6), após 

quatro dias de incubação. Entretanto, este micoplasma é um dos principais 

contaminantes de culturas celulares (OBARA; HARASAWA, 2010). 

Micoplasmas, em sua grande maioria, quando infectam culturas celulares 

aderem-se à membrana citoplasmática, mas M. hyorhinis foi descrito tanto 
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aderidos à superfície das células (McGARRITY; KOTANI, 1985) como 

intracelularmente (KORNSPAN; TARSHIS; ROTTEM, 2010). Este micoplasma 

como outros, possui a capacidade de alterar seus antígenos de superfície 

através de mecanismos como variação de fase e de tamanho e mascaramento 

de epítopos de proteínas de superfície (RAZIN; YOGEV; NAOT, 1998).  

Foi verificada a presença de um sistema que contém uma lipoproteína 

variável especial (variable lipoprotein - Vlp) que constitui a principal proteína na 

membrana de M. hyorhinis. A proteína é expressa abundantemente por genes 

repetitivos, que estão sujeitos a mutações de deleção e inserção, levando a alta 

variação de tamanho dos produtos de Vlp. Esta estratégia mutacional confere ao 

M. hyorhinis alta capacidade adaptativa para evadir-se da resposta do sistema 

imune do hospedeiro. Diferentes estirpes de M. hyorhinis carregam um número 

variável de genes de Vlp (YOGEV et al., 1995; LIU et al., 2010).  

A atividade metabólica de M. hyorhinis também foi descrita por interferir 

na replicação viral, podendo inibir a atividade da transcriptase reversa na 

replicação de retrovírus, sendo que por interferir na sobrevida de células em 

cultura, consequentemente pode levar a deficiência da replicação viral 

(McGARRITY; KOTANI, 1985). O genoma completo de M. hyorhinis consiste de 

um cromossomo circular com média de 839-615 pb, conteúdo GC de 25,88% e 

aproximadamente 677 proteínas codificadas, a média do tamanho das proteínas 

é de 364 amino ácidos e a porcentagem de produtos codificados é de 85.2% 

(LIU et al., 2010). Atualmente, M. hyorhinis é relevante na saúde humana, pois 

seu DNA foi detectado em tecidos de carcinoma gástrico humano (SASAKI et al., 

1995). Sendo que, a via pelo qual este microrganismo pode chegar ao estômago 

humano é através da comida e pela saliva (KNOW et al., 2004). 
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Figura 6 - Colônias de Mycoplasma hyorhinis 

 
Legenda: Colônias de Mycoplasma hyorhinis ATCC 17981 em Agar FRIIS (A) lupa aumento em 
4.5; (B) microscópio aumento em 4x 
Fonte: arquivo pessoal 

 
M. hyorhinis possui em sua superfície a proteína p37 do sistema de 

transporte (YANG et al., 2010), que foi associada com estimular a promoção da 

motilidade das células tumorais, sua capacidade de migração e invasão 

(KETCHAM et al., 2005; SCHMIDHAUSER et al., 1990). Desta maneira, 

favorece o avanço do estágio de metástase tumoral (KETCHAM et al., 2005). 

Está lipoproteína foi descrita pela primeira vez, para identificar antígenos de 

células humanas, que provocam anticorpos específicos de tumor (FAREED et 

al., 1988). Assim, a infecção de M. hyorhinis pode facilitar a invasibilidade do 

tumor via p37 e induzir a metastáse (GONG et al., 2008). 

Essa hipótese é reforçada no trabalho de Yang et al. (2010), onde se 

discute que a proteína p37 pode ajudar no processo de migração de células 

tumorais, invasão e metástase, tanto in vitro, quanto in vivo, e que esses 

processos estão associados com a fosforilação de EGFR e ERK 1/2. O sistema 

ligante / receptor EGF parece estar envolvido na regulação da proliferação da 

mucosa gástrica e progressão de carcinomas gástricos (SCARTOZZI et al., 

2004). Duan, Qu e Shou (2014) também associam a infecção de M. hyorhinis 

com a ativação de EGFR, eles propõem que através da p37, M. hyorhinis liga-se 

as proteínas na superfície celular e promovem a homodimerização ou 

heterodimerização de EGFR com outras proteínas da família de crescimento 

epidérmico. Adicionalmente, a infecção de M. hyorhinis ou apenas a presença de 
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p37, podem induzir a fosforilação de PI3k e AKT, que são dependentes de 

EGFR. A ativação da via EGFR-PIK3-AKT, é responsável pela regulação do 

metabolismo, crescimento, sobrevivência e motilidade celular e a desregulação 

dessa via está intimamente ligado a tumorigênese e angiogênese. 

Outros estudos sugerem que M. hyorhinhis pode promover a migração 

celular por outras vias, aumentando por exemplo, EMT (transição epitelial-

mesenquimal) através de p37-TLR4-NF-kβ in vitro, ou através do aumento da 

capacidade de invasão através de MMP-2 e EGFR in vitro (DUAN; QU; SHOU, 

2014). A via de ANXA2, EGFR e NF- kβ, são ativadas, pois a anexina A2 

(ANXA2) interage com o N-terminal de p37. Este processo medeia a migração 

celular (DUAN et al., 2014). Infecção de M. hyorhinhis, p37 e tumorigênese tem 

um potencial papel no desenvolvimento promovem o câncer gástrico (YANG et 

al., 2010) mas seus métodos moleculares na promoção do câncer ainda não 

estão bem esclarecidos, e precisam ser melhor investigados (DUAN; QU; SHOU, 

2014). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a presença de Mollicutes, Mycoplasma hyorhinis, Hellicobacter 

pylori em materiais de biopsia de estômago de pacientes com e sem câncer 

gástrico humano e correlacionar esses achados com diferentes características 

clínico-demográfica do câncer gástrico. 

3.2 Objetivos Específicos 

i. Delimitar características histológicas similares de biopsias de pacientes 

com e sem câncer gástrico obtidas em banco de material biológico em 

laboratório de patologia em Vitória da Conquista – BA, para corte de estudo do 

trabalho. 

ii. Avaliar o melhor método de extração de DNA padronizado para a partir 

do material genômico, investigar com a técnica de PCR, a presença de 

Mollicutes, M. hyorhinis e Hellicobacter pylori nos pacientes positivos e negativos 

de câncer gástrico.  

iii. Avaliar a presença de M. hyorhinis através dos testes de maior 

sensibilidade como qPCR e imuno-histoquímica, e colacionar com os resultados 

obtidos com ambas as técnicas moleculares.  

iv. Correlacionar os dados clínico-patológicos da população estudada 

positiva para câncer gástrico com os microrganismos estudados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Coleta e processamento das amostras 

 

4.1.1 Casuística 

O estudo foi realizado a partir de cortes de biópsias de tecido gástrico 

embebido em parafina e fixado em formol (EPFF). As amostras foram obtidas no 

banco de material biológico em laboratório particular de patologia clínica, MICRO 

Serviços de Anatomia Patológica e Citopatológica, em Vitória da Conquista, BA. 

Estudou-se 120 amostras, sendo 80 de pacientes com câncer gástrico, com 

diagnóstico patológico, e 40 amostras de pacientes submetidos a cirurgia de 

redução de estômago, cujo o estado sadio do tecido gástrico também foi 

confirmado por analise histopatológica. O total de pacientes respeitou o cálculo 

amostral, que considerou os seguintes parâmetros: a) prevalência de 50%, dado 

a heterogeneidade encontrada em estudos relacionando colonização de 

micoplasmas em pacientes com câncer de estomago; b) precisão de 5%; c) nível 

confiança de 95%; d) 10% de perdas. Além disso, a obtenção de dados e de 

material clínico esteve condicionada à quantidade de material presente no banco 

de material biológico do laboratório.  

Este foi um estudo retrospectivo, os tecidos tumorais gástricos EPFF, 

coletados de pacientes de ambos os sexos e todas as faixas etárias foram 

armazenados entre 2006 – 2016. As biopsias estão catalogadas de acordo com 

variáveis: idade, sexo, presença de metástases, tipo histológico e resultado 

clínico e histopatológico. As atividades desenvolvidas no laboratório junto as 

equipes de saúde foram conduzidas sob supervisão da Profa. Dra. Claudia Leal 

Macedo. O estudo foi aprovado pelos comitês de Ética em Pesquisa do Instituto 

de Ciências Biomédicas conforme parecer n° 1275/CEPSH (Anexo A) e 

registrado na Plataforma Brasil conforme parecer n° 1.407.863 (Anexo B) com a 

emenda de parecer n° 2.333.477 (Anexo C).  

Na tabela 1 estão apresentados os dados referentes à caracterização das 

amostras dos grupos caso (pacientes com câncer) e controle (pacientes sem 
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câncer). A média de idade de todos os pacientes foi de 60 anos (mín.: 25 e máx.: 

95), sendo que a maior parte deles tinham menos de 59 anos. O grupo caso é 

constituído predominantemente por indivíduos do gênero masculino (70%) e o 

grupo controle por indivíduos do gênero feminino (70%), no total de pacientes a 

maior parte era do gênero masculino (60%). 

 

Tabela 1 - Caracterização de gênero e faixa etária das amostras dos grupos 
caso e controle do estudo 
Características 
Demográficas 

Grupo 

Casos n = 80 (%) Controles n = 40 (%) N = 120 (%) 

Gênero    
Masculino 59 (73,8) 12 (30,0) 71 (59,2) 
Feminino 21 (26,2) 28 (70,0) 49 (40,8) 

Idade    
≤ 59 18 (24,7) 36 (90,0) 24 (20,0) 
> 59 55 (75,3) 4 (10,0) 96 (80,0) 

Média de Idade 69,0 42,5 60,2 
Mediana da Idade 70,0 (mín 41 - máx 95) 41,0 (mín 25 - máx 68) 63,0 (mín 25 - máx 95) 

 

4.1.2 Coleta das Amostras 

As amostras utilizadas foram coletadas dos pacientes, condicionadas em 

parafina e armazenadas segundo o padrão do laboratório. O material de tecido 

gástrico dos pacientes foi coletado após sua fixação no bloco de parafina e foi 

destinado para os testes de biologia molecular com DNA e os testes de imuno-

histoquímica. As técnicas de dissecção dos blocos de parafina, foram usadas 

para recolher seletivamente áreas específicas do tumor (CAO et al., 2003). Para 

a coleta dos cortes dos blocos de parafina, foram seguidas as instruções de 

Greer, Wheeler e Manos (1994) para evitar a contaminação cruzada de amostra 

para amostra, com material estéril e limpo, além disso o primeiro corte do bloco 

de parafina sempre foi descartado (NIKIFOROV; HOWLES, 2001).  

 O processamento para análise de biologia molecular dos tecidos 

embebidos em parafina do presente estudo, ocorreu inicialmente para a extração 

de DNA, obtido de 5 cortes de 10 µm e armazenadas em microtubos de 1,5 mL. 

Foram preparados três microtubos totalizando 15 cortes de cada paciente. O 

processamento para análise de imuno-histoquímca e histologia ocorreu com o 

preparo de sete lâminas de cada amostra. Uma lâmina foi corada com HE 
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(eosina-hematoxilina) e as outras lâminas tiveram o tecido fixado em sua 

superfície, mas sem corá-lo. 

 

4.1.3 Locais da lesão gástrica. 

 

Os sítios de inserção da tumoração também foram avaliados de acordo 

com a classificação cirúrgica do estômago, que incluí: a) Cárdia, região de 

transição entre o esôfago inferior e o estômago, sua constituição possui 

glândulas tubulares e secreção de muco e lisozima; b) Corpo e Fundo, região 

preenchida por glândulas tubulares, que contêm três regiões distintas, istmo, 

colo e base; as glândulas abrem-se em fossetas gástricas e secretam ácido 

clorídrico, pepsinogênio e muco; c) Antro, região próxima ao intestino delgado, 

onde o alimento entra em contato com o suco gástrico. 

4.2  Preparo e uso de cepas de micoplasma.  

Para a aplicação dos testes moleculares, foram utilizadas as seguintes 

cepas como controle positivo: M. hyorhinis (ATCC 17981), M. bovis (ATCC 

19210) e M. hominis (ATCC 23114), obtidas da coleção do Laboratório de 

Micoplasmas ICB/USP, estocadas a -70 °C. 

Para o crescimento de diferentes espécies de micoplasmas foram 

utilizados diferentes meios de cultura. O meio SP4 (TULLY, 1995), permite o 

crescimento principalmente de micoplasmas com hospedeiro humano, e o meio 

FRISS (FRIIS, 1971) permite o crescimento de micoplasmas do hospedeiro 

suíno. O subcultivo dos inóculos foi realizado em meio líquido (50 mL) e em meio 

sólido (ágar 1%), a 37 °C, em aerobiose. O crescimento bacteriano foi 

observado pela mudança de pH do meio líquido com vermelho de fenol. A 

alcalinização ocorre pela hidrólise da arginina e a acidificação pela fermentação 

da glicose. No meio sólido foi possível observar a formação de pequenas 

colônias em forma de “ovo frito”. 
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4.3 Padronização da Extração de DNA das Amostras EPFF (Embebido em 

Parafina e Fixado em Formol) 

Foram testados e comparados seis métodos de extração de DNA, sendo 

dois deles executados por kits comerciais. Os protocolos foram avaliados pelo 

tempo usado em cada metodologia e a qualidade do material genético obtida. As 

amostras foram testadas com e sem desparafinização prévia. 

 

4.3.1 Desparafinização das amostras de tecido 

- Desparafinização com Xilol: Antes da extração do DNA, houve a 

desparafinização, de acordo com Rabelo-Gonçalves et al. (2014). Este 

procedimento é fundamental para a obtenção de DNA viável para as reações e 

amplificação de DNA (GILBERT et al., 2007). Entretanto alguns estudos indicam 

dispensar essa etapa (SHI et al., 2002; SHI et al., 2004; WU et al., 2002). Para 

cada bloco de parafina, utilizou-se 5 cortes de 10 µm transferidos para um 

microtubo de 1,5 mL com 1 mL de Xilol (pH 6 – 7,6). Esta suspensão foi 

aquecida a 65 °C por 10 min, centrifugada à 12.000 RPM (14.000 xg) por 5 min 

à temperatura ambiente e 700 µL do sobrenadante foi removido com cuidado 

para não aspirar o “pellet”. Em seguida adicionou-se novamente 700 µL de Xilol 

para completar 1 mL. As adições de xilol, aquecimento e centrifugação foram 

realizadas três vezes. O uso de xilol aquecido é uma etapa tóxica ao operador 

devendo, portanto, ser realizada em cabine de exaustão ou EPI de máscara com 

respirador com meia peça facial, luvas nitrílicas, não luvas de latéx, que reagem 

com xilol. Após os banhos de xilol ocorreram banhos com etanol com as 

concentrações alterando-se gradualmente (99°, 96° e 70°), a temperatura 

ambiente, a cada banho de etanol centrifuga-se a suspensão à 12.000 RPM 

(14.000 xg) por 5 min. Em seguida os tubos foram expostos para a volatização 

dos resíduos de álcool, mantidos abertos por 30 min. As etapas de lavagem do 

material são importantes para a retirada do xilol, pois este inativa a PK 

(proteínase K), que será utilizada na etapa seguinte para a digestão das 

proteínas (NASCIMENTO et al., 2003). 
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- Extração com Óleo Mineral: Esta desparafinização foi aplicada somente 

antes da extração pelos kits comerciais. A extração pelos kits foi antecipada com 

a metologia de desparafinização com xilol e pela metodologia de 

desparafinização com óleo mineral, descrita por Lin et al. (2009). Para realizar a 

desparafinização com óleo mineral, inicialmente deve-se retirar o excesso de 

parafina com lâmina estéril. Com os tecidos dentro de microtubos de 1,5 mL 

adicionou-se 500 µL de óleo mineral, incubou-se à 80 °C por 1 min, seguido de 

agitação em vórtex, seguido da metodologia de extração do DNA. 

Diferentemente do xilol, o óleo mineral não inibe a ação dos reagentes da PCR. 

 

4.3.2 Extração de DNA 

Seis diferentes métodos foram realizados para a extração do DNA das 

amostras de tecidos EPFF: 

- Método de Extração 1 (ME1): seguindo as orientações descritas por 

RABELO-GONÇALVES et al. (2014), as amostras preparadas dos tecidos foram 

homogeneizadas em 419 µL do tampão de digestão (pH 7,5) com 1 M de Tris-

HCl, 1% de SDS (dodecil sulfato de sódio) + 11 µL de PK (10 mg/mL). 

- Método de Extração 2 (ME2): seguindo as orientações descritas por 

Mesquita et al. (2001), as amostras foram homogeneizadas em 200 µL do 

Tampão de Lise (pH 8,0) com 1 M NaCl, 1 M Tris-HCL, 0,5 M EDTA, 10% SDS + 

10 µL de PK (0,5 mg/mL).  

- Método de Extração 3 (ME3): De acordo com a metodologia descrita por 

Kidder et al. (1998) e Huang et al. (2001), as amostras foram ressuspensas em 

200 µL de tampão de digestão (pH 8,5) com 50 mM Tris-HCL, 1 mM de EDTA e 

Tween 20 0,5% + 200 µL de PK (200 µg/mL).  

Nos métodos de extração ME1, ME2 e ME3, após a adição da PK, as 

suspensões das amostras foram incubadas a 55 °C em dois estados diferentes: 

em repouso no bloco seco, nos períodos de tempo de 18 h, 24 h, 48 h e 72 h; e 

em homogeneização constante por 24 h em câmara de hibridização. 

Posteriormente para inativar a Proteinase K, a mistura foi incubada à 95 °C por 
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10 min. Nesses três métodos, após a completa digestão do tecido, as amostras 

seguiram para a etapa de purificação. Assim, adicionou-se 500 µL de 

Fenol/Clorofórmio/Álcool Isoamílico (25:24:1) pH 8,0, agitando-se vigorosamente 

a mistura, seguido de centrifugação à 12.000 rpm (13.700 xg) por 15 min. A 

primeira fase aquosa foi transferida a novo microtubo de 1,5 mL no qual foi 

adicionado 10% do volume total de acetato de amônio (7.5 M) e 2,5x do volume 

total de etanol gelado, que ficou overnight à -20 °C ou à -70 °C por 2 h, para 

precipitação dos ácidos nucleicos. A suspensão foi centrifugada à 12.000 rpm 

(13.700 xg) por 30 min, o sobrenadante foi descartado. Lavou-se o precipitado 

novamente com 500 µl de etanol 70% gelado, centrifugou-se à 14.000 rpm 

(18.700 xg) e o resíduo foi descartado. Os tubos ficaram abertos a temperatura 

ambiente até a completa evaporação do etanol. As amostras foram 

homogeneizadas em 40 μl de tampão Tris-EDTA (pH 8,0), com 10 Mm Tris-Hcl, 

1 Mm EDTA e armazenadas  a -20 °C. 

- Método de Extração 4 (ME4): De acordo com a metodologia descrita por 

Alvaréz-Aldana et al. (2015) e Sepp et al. (1994), as amostras foram 

ressuspensas em 90 µL de tampão de digestão (pH 9,0) com 50 mM Tris-HCL + 

10 µL de PK (20 mg/mL). A suspensão foi incubada overnight à 37 °C ou à 55 °C 

por 3 h em bloco seco; posteriormente a proteinase K foi inativada à 95 °C por 

10 min. Centrifugou-se o material à 14.000 rpm (18.700 xg) por 2 min à 

temperatura ambiente. Retirou-se 90 µL do sobrenadante que foi transferido 

para novo microtubo. A amostra de DNA foi armazenada à -20 °C. 

- Método de Extração 5 (ME5): utilizou-se 5 cortes de 10 µm contidos em 

microtubo de 1,5 mL estéril. A extração do DNA foi realizada utilizando o kit 

ReliaPrep™ FFPE gDNA Miniprep System, da Promega®.  

- Método de Extração 6 (ME6): utilizou-se 5 cortes de 10 µm contidos em 

microtubo de 1,5 mL estéril. A extração do DNA foi realizada utilizando o kit 

Genomic DNA from Tissue, da Macherey-Nagel®.  

4.3.3 Determinação da Concentração e Diluição do DNA Extraído 

A pureza e quantidade total de DNA extraído de cada amostra foi avaliada 

por espectrofotometria (Nanoespectofotometro-DS-11, DeNovix®). A quantidade 



48 

 

 

total de DNA foi obtida em ng/µL, com o comprimento de onda de 260 nm 

(OD260) e a razão foi calculada para proteínas e impurezas (CAO et al., 2003). 

O DNA foi considerado viável para amplificação quando apresentava o valor da 

razão A260/A230 entre 2.0-2.2 e A260/A280 entre 1.7 até 2.0. Em seguida, o 

DNA foi testado por PCR com a concentração total. Nas extrações com alta 

quantidade de DNA, este foi diluído em água ultrapura com concentrações de 

500 ng/µL, 125 ng/µL e 50 ng/µL. 

4.4 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) convencional 

As amostras clínicas primeiramente foram submetidas a PCR convencional 

para a detecção do gene β-globina. Amostras positivas foram submetida a PCR 

para detecção de microrganismos da classe Mollicutes e para detecção 

especifica de M. hyorhinis e de H. pylori. Em cada reação utilizou-se iniciadores 

(primers) específicos (Tabela 2). Os produtos amplificados foram aplicados com 

13 μL em gel de agarose a 2% corados por brometo de etídio (0,5 mg/mL). Os 

amplicons foram submetidos a eletroforese paralelamente com padrão de peso 

molecular de 100 pb. Os géis foram registrados em fotodocumentador com 

transluminador UV (VAN KUPPEVELD et al., 1992). 

 

4.4.1 Padronização da PCR para β-globina 

Para verificar a qualidade do material genético extraído, o DNA foi 

amplificado com a reação de PCR para o gene housekeeping de β-globina, para 

escolher o melhor par de primers testamos diferentes reações. Os controles 

positivos foram os DNAs de material congelado de tecido e fluído peritoneal e 

cultura celular de células HeLa, e como controle negativo foi utilizado água 

ultrapura. Foram selecionados três conjuntos diferentes de primers (Tabela 2). 

Os conjuntos de primers foram escolhidos da literatura e avaliados utilizando as 

ferramentas BLAST e OligoAnalayzer.  

Os parâmetros da reação para cada primer (Tabela 2) foram:  

- PCO3/PCO4 (SAIKI et al., 1985): diferentes concentrações de DNA 

foram testadas (1, 2 e 3 µL de DNA purificado) ao volume final de 25 µL de 
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mistura de PCR contendo buffer 1x (200 mM Tris-HCl, pH 8,4; 500 mM KCl); 1.6 

mM de deoxiribonucleotídeos trifosfato (dNTP); 1.5 mM de MgCl2; 20 pmols dos 

primers; 0,5 U de Taq DNA polimerase recombinante, todos da Invitrogen® (São 

Paulo, SP. Brasil); e quantidade suficiente de água ultrapura para alcançar o 

volume final de 25 µL. As amplificações foram realizadas em termociclador, 

obedecendo a desnaturação inicial de 95 °C por 5 min, 40 ciclos de 95 °C por 1 

min, diferentes temperaturas de anelamento foram testadas (54 °C, 55 °C e 56 

°C) por 1 min, 72 °C por 1 min, um ciclo final de 72 °C por 10 min e hold step a 4 

°C. 

- PCO3/PCO5 (De RODA HUSMAN et al., 1995): 1 µL DNA purificado ao 

volume final de 25 µL de mistura de PCR contendo buffer 1x (200 mM Tris-HCl, 

pH 8,4; 500 mM KCl); 1.6 mM de dNTP; 1.5 mM de MgCl2; 50 pmols dos 

primers; 0,5 U de Taq DNA polimerase recombinante, todos da Invitrogem ® 

(São Paulo, SP, Brasil); e quantidade de água ultrapura suficiente para obter o 

volume final de 25 µL. As amplificações foram realizadas em termociclador, 

obedecendo a desnaturação inicial de 95 °C por 5 min, 40 ciclos de 95 °C por 1 

min, diversas temperaturas de anelamento foram testadas (54 °C, 55 °C, 56 °C, 

57 °C, 58 °C e 59 °C) por 1 min, 72 °C por 1 min, um ciclo final de 72 °C por 10 

min e hold step a 4 °C. 

- G73/G74 (CAMPOS et al., 2008): diversas quantidades de DNA foram 

testadas (3, 4, 5 e 6 µL de DNA purificado) ao volume final de 25 µL de mistura 

de PCR contendo buffer 1x (200 mM Tris-HCl, pH 8,4; 500 mM KCl); 0,2 mM de 

dNTP; 2 mM de MgCl2; 0,8 pmol dos primers; 0,5 U de Taq DNA polimerase 

recombinante, todos da Invitrogem® (São Paulo, SP. Brasil); e quantidade de 

água ultrapura para o volume final de 25 µL. As amplificações foram realizadas 

em termociclador, obedecendo a desnaturação inicial de 95 °C por 5 min, 40 

ciclos de 95°C por 1 min, diversas temperaturas de anelamento foram testadas 

(54 °C, 55 °C e 56 °C) por 2 min, 72 °C por 2 min, um ciclo final de 72 °C por 10 

min e hold step a 4 °C. 

Para visualizar a qualidade do DNA extraído das amostras de EPFF a 

partir dos seis métodos de extração, foram realizadas reações para o gene de β-
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globina com os primers PCO3/PCO4 de 110 pb. Após a determinação do melhor 

método de extração de DNA, este foi aplicado em todas as amostras do estudo 

com a reação de amplificação padronizada para β-globina, seguida de re-

amplificação do produto da primeira PCR, esta etapa de re-amplificação não foi 

necessária durante a padronização com o material congelado e de cultura de 

células HeLa. 

4.4.2 PCR convencional para a detecção de Mollicutes 

Foi realizada a PCR para detecção de Mollicutes como descrito por van 

Kuppeveld et al (1992). Para a amplificação do gene 16S rRNA de Mollicutes 

utilizou-se 1 µL de DNA purificado no volume final de 25 µL de mistura de PCR 

contendo buffer 1x (200 mM Tris-HCl, pH 8,4; 500 mM KCl); 200 µM de dNTP; 

2.0 mM de MgCl2; 50 pmols dos primers (Tabela 2); 1,0 U de Taq DNA 

polimerase recombinante, todos da Invitrogem ® (São Paulo, SP, Brasil); e 

quantidade de água ultrapura suficiente para obter o volume final de 25 µL. As 

amplificações foram realizadas em termociclador, obedecendo a desnaturação 

inicial de 94 °C por 7.5 min, 34 ciclos de 94 °C por 30 s, 57.7 °C como 

temperatura de anelamento por 1 min, 72 °C por 1 min, um ciclo final de 72 °C 

por 10 min e hold step a 4 °C. A reação de PCR foi realizada nas amostras, 

seguida de re-amplificação do produto da primeira reação. Para cada reação 

foram utilizados controles positivos com DNA das cepas padrões: M. homins, M. 

bovis e M. hyorhinis, e controle negativo com água ultrapura (ausência de DNA), 

a re-amplificação foi aplicada também nos controles.  

4.4.3 PCR para detecção de M. hyorhinis 

Foi realizada a PCR para detecção de M. hyorhinis como descrito por 

Timenetsky (2006). Para amplificação do gene 16S rRNA de M. hyorhinis 

utilizou-se 1,5 µL de DNA purificado no volume final de 25 µL de mistura de PCR 

contendo buffer 1x (200 mM Tris-HCl, pH 8,4; 500 mM KCl), 0,2 µM de dNTP; 

2,0 mM de MgCl2; 50 pmols dos primers (Tabela 2); 1,0 U de Taq DNA 

polimerase recombinante, todos da Invitrogen® (São Paulo, S.P., Brasil); e 

quantidade de água ultrapura sufiente para obter o volume final de 25 µL. Água 
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ultrapura foi utilizada como controle negativo e a cepa de M. hyorhinis como 

controle positivo. As amplificações foram realizadas em termociclador, 

obedecendo a desnaturação inicial de 94 °C por 4 min, 35 ciclos de 94 °C por 1 

min, 58 °C por 1 min, 72 °C por 2 min, um ciclo final de 72 °C por 8 min e hold 

step a 4 °C. 

 

4.4.4 PCR para detecção de H. pylori 

Foi realizada a PCR para detecção de H. pylori como descrito por Pirouz 

et al. (2009). Para amplificação do gene 16S rRNA de H. pylori utilizou-se 2 µL  

de DNA purificado no volume final de 25 µL de mistura de PCR contendo buffer 

1x (200 mM Tris-HCl, pH 8,4; 500 mM KCl), 0,2 µM de dNTP; 2,0 mM de MgCl2; 

50 pmol dos primers (Tabela 2), 1,0 U de Taq DNA polimerase recombinante, 

todos da Invitrogen® (São Paulo, S.P., Brasil); e quantidade de água ultrapura 

suficiente para obter o volume final de 25 µL. Água ultrapura foi utilizada como 

controle negativo e o DNA de H. pylori (1372-95 BHM) como controle positivo. 

As amplificações foram realizadas em termociclador, obedecendo a 

desnaturação inicial de 94 °C por 4 min, 40 ciclos de 94 °C por 30 s, 56 °C por 

30 s, 72 °C por 45 s, um ciclo final de 72 °C por 8 min e hold step a 4 °C.



52 

 

 

 

 

Tabela 2 - Primers para amplificação das sequências alvo para detecção de β-globina, Mollicutes, M. hyorhinis e H. pylori 

Primer Sequência Localização 
Tamanh

o 
TA* Referência 

PCO3 5'-ACACAACTGTGTTCACTAGC-3' nt 1575-1594 
110 pb 54 °C SAIKI et al., 1985 

PCO4 5'-CAACTTCATCCACGTTTCAC-3' nt 1684-1669 

PCO3 5'-ACACAACTGTGTTCACTAGC-3' nt 1575-1594 

209 pb 60 °C 

De Roda 

HUSMAN et al., 

1995 
PCO5 5'-GAAACCCAAGAGTCTTCTCCT-3' nt 1784-1766 

G73 5’-GAAGAGCCAAGGACAGGTAC-3’  nt 1417-1436 
268 pb 54 °C 

CAMPOS et al., 

2008 G74 5’-CAACTTCATCCACGTTCACC-3’ nt 1684-1665 

GPO3 5' GGGAGCAAACACGATAGATACCCT 3'  nt 221-245 
270 pb 57,7 °C 

van KUPPEVELD 

et al., 1992 MGSO 5' TGCACCATCTGTCACTCTGTTAACCTC 3’ nt 491-465 

MHRHF 5' GAACGGGA TGTAGCAATACATTC 3'  nt 18520 - 18542 
604 pb 58 °C 

TIMENETSKY et 

al., 2006 MHRHR 5' AGCGGACTGAAGTTGAGCTTCAG 3’ nt 19124-19102 

JW21 5’ GCGACCTGCTGGAACATTAC 3’  nt 691-710 138 pb 56 °C 
PIROUZ et al., 

2009 

JW22 5’ CGTTAGCTGCATTACTGGAGA 3’  nt 829-809    

*TA: Temperatura de Anelamento  

Legenda: Sequências alvo para amplificação de β-globina PCO3/PCO4 (110 pb), PCO3/PCO5 (209 pb) e G73/G74 (268 pb). Sequência alvo 

para amplificação do gene 16S rRNA para Mollicutes GPO3/MGSO (270 pb). Sequência alvo para amplificação do gene 16S rRNA de M. 

hyorhinis MHRHF/MHRHR (604 pb). Sequência alvo para amplificação do gene 16S rRNA de H. pylori JW21/JW22 (138 pb). 
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4.5 PCR quantitativa (Real-Time) para detecção de M. hyorhinis 

Foi realizada a qPCR para detecção e quantificação de M. hyorhinis a partir 

da reação otimizada descrita por Tocqueville et al. (2014). Para amplificação do 

gene p37 de M. hyorhinis utilizou-se 2,5 µL de DNA purificado no volume final de 

25 µL de mistura de PCR contendo 12,5µl de Universal PCR Master Mix (Applied 

Biosystems), 100 µM dos primers e 0,3 µM de Sonda Taqman MGB (Tabela 3) 

marcada com corante fluorescente, e água sem RNase para o volume final de 25 

µL. As condições de amplificação foram: 50 °C por 2 min; 95 °C por 10 min; e 40 

ciclos de desnaturação a 95 °C durante 15s e anelamento a 57 °C por 15 s e 60 

°C por 1 min. Ensaios de quantificação absoluta do DNA alvo foram realizados 

com sistema de PCR em tempo real (qPCR) StepOne (Applied Biosystems, Life 

Technologies Corporation). Diferentes concentrações de cada primer e sonda 

foram testados para aprimorar a reação de qPCR. Considerou-se ideal as 

seguintes características: r2 ≥ 0,950, eficiência entre 95 a 105% e slope próximo 

de -3,32. O ciclo limiar (Ct-threshold cycle) das diluições do genoma foi plotado 

contra o número de log de cópias do genoma e utilizado como entrada para criar 

a curva padrão. Análises de regressão linear foram aplicadas para calcular os 

valores de r2 e do slope. Assumindo a eficiência de 100%, se o molde de DNA é 

duplicado em cada ciclo, a eficiência da PCR foi calculada como E= 10 (-1/slope) 

- 1, onde E é a eficiência da PCR. 
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Tabela 3 - Primers utilizados para amplificação do gene p37 de M. hyorhinis 

Primer Sequência Localização Tamanho TA* Referência 

Mhr-p37-RT-F 5'- TATCTCATTGACCTTGACTAAC-3'  nt 768.070-768.092 

89 pb 57 °C TOCQUEVILLE et al., 1985 Mhr-p37-RT-R 5'- ATTTTCGCCAATAGCATTTG-3'  nt 768.159-768.139 

Mhr-p37-Sonda 6FAM-CATCCTCTTGCTTGACTACTCCTG-MGBNFQ nt 768.097-768.121 

*TA: Temperatura de Anelamento 
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4.6 Imuno-histoquímica para detecção de M. hyorhinis em tecido gástrico 
humano. 

Para análise da presença ou ausência de M. hyorhinis pela técnica de 

imuno-histoquímica foram testadas as 120 amostras incluindo o grupo de 

indivíduos caso e controle. Incluiu-se como controle positivo e negativo de 

cultura de células coinfectadas ou não com M. hyorhinis. Secções de 4µm de 

cada bloco foram colocadas em lâminas previamente silanizadas, preparadas 

em solução de silano a 5% de acetona. Os cortes histológicos foram 

desparafenizados em dois banhos com xilol por 10 min e reidratados em banhos 

consecutivos com etanol graduado (99°, 96° e 70°) por 1 min, água corrente e 

destilada, por 2 min cada. Em seguida bloqueou-se a Peroxidase com água 

oxigenada (H2O2) 10 vol. por 10 min, esse passo foi realizado duas vezes. As 

lâminas foram lavadas em água corrente e destilada por 5 min cada. A 

recuperação antigênica foi realizada em panela de pressão elétrica, por 15 min 

em solução Trilogy™Cell Marque, seguida de lavagem com água corrente e 

destilada. Após a lavagem com Solução Salina Tamponada com Tris (TBS) pH 

7.4, as lâminas foram incubadas com anticorpo primário contra Mycoplasma 

hyorhinis (7) (NIAID, Bethesda, MD) na diluição de 1:100, overnight em câmara 

escura a 4 °C. Procedeu-se em seguida a lavagem em TBS (3x) por 5 min, e a 

incubação com anticorpo secundário Peroxidase Conjugated Rabbit Anti-Horse 

IgG (Sigma™), por 30 min, e nova lavagem com TBS (3x) por 5 min. A revelação 

foi obtida com DAB líquido por 5 min, lavado em água corrente e destilada e 

contra corado com Hematoxilina de Harris por 3 min. As lâminas foram 

desidratadas em banhos consecutivos com etanol graduado (70°, 96° e 99°) por 

1 min e três banhos com xilol por 10 min. As lâminas foram montadas e fixadas 

sobre uma lâminula. A técnica de marcação teve por base a experiência descrita 

por (2010). 

A expressão imuno-histoquímica foi avaliada em microscópio óptico no 

aumento de 40x, com contagem de 100 núcleos em 10 campos, todo núcleo e 

citoplasma marcado foi considerado positivo, independente da intensidade 
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(NUSSRAT et al., 2011). A amostra foi considerada positiva quando pelo menos 

duas áreas apresentaram marcação (ALMEIDA, 2009). 

 

4.7 Análises histopatológicas 

No laboratório de patologia MICRO, em Vitória da Conquista – BA, as 

lâminas foram coradas com Hematoxilina e Eosina, e a avaliação histopatológica 

foi realizada pela médica patologista. Nas variáveis histopatológicas do estudo 

incluíram-se os tecidos tumorais que invadiram a parede gástrica (T), que 

envolveram os nós da linfa perigástrica (N) e as margens cirúrgicas (TATEISHI 

et al., 1992). Os resultados estão descritos com base no Protocolo para a 

análise e classificação de amostras de indivíduos com carcinoma do estômago 

(Tabela 4) da American Joint Comissão do Câncer / União Internacional Contra o 

Câncer / Classificação de Tumores Malignos (AJCC/UICC/TNM) (INCA, 2004). A 

doença metastástica será considerada quando o envolvimento de outros órgãos 

ou linfonodos – outros além dos perigástricos – forem histologicamente 

observados. O tipo histológico do tumor foi classificado, de acordo com Lauren 

(1965), como: intestinal, difuso ou de tipo misto.  

 

Tabela 4 - Classificação Clínica dos Tumores 
T- Tumor Primário 

TI Tumor que invade a lâmina própria ou a submucosa 

TII Tumor que invade a muscular própria ou a subserosa 

TIII 
Tumor que penetra a serosa (peritônio visceral) sem invadir as estruturas 

adjacentes 

TIV Tumor que invade as estruturas adjacentes 

M - Metástase à Distância 

MX A presença de metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 Metástase à distância 

N - Linfonodos Regionais 

NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N1 Ausência de metástase em linfonodos regionais 

N2 Metástase em 1 a 6 linfonodos regionais 

N3 Metástase em mais de 15 linfonodos regionais 

G - Graduação Histopatológica 

GX Grau de diferenciação não pode ser avaliado 

G1 Bem diferenciado 

G2 Moderadamente diferenciado 
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G3 Pouco diferenciado 

G4 Indiferenciado 

Fonte: Brasil, 2004. 

4.8 Análise estatística 

Para avaliar a presença dos microrganismos detectados e sua relação 

com os dados clínico-patológicos coletados foi realizada a análise descritiva das 

variáveis por meio de comparação de frequências e utilizando Teste de qui-

quadrado de Pearson (X2) considerando um nível de significância de 5% 

(p<0,05) e índice de confiança de 95%. Utilizou-se o programa estatístico SPSS 

para Windows, versão 20.0 (SPSS Inc., Chicago, E.U.A).  

Para análise dos dados de quantificação do número de cópias de M. 

hyorhinis e co-infecção dos microrganismos estudados foi realizado o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney, para avaliação dos dois grupos, caso e controle. 

Todas as análises foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 

versão 5.01, e o nível de significância estabelecido foi 5% (p<0,05). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Tempo de extração de DNA  

No processo de desparafinização dos fragmentos de tecido gástrico, o 

banho com xilol levou cerca de 90 min nos métodos caseiros e cerca de 30 min 

na extração pelos kits comerciais. A desparafinização com óleo mineral para 

extração por kit foi em 1 min. Os métodos com a utilização de solvente orgânico 

Fenol-Clorofórmio (ME1, ME2 e ME3) foram os mais laboriosos e demorados, 

quando comparados ao método que utilizou somente um tampão alcalino (ME4) 

e os kits comerciais (ME5 e ME6). Durante a digestão com proteinase K, nos 

métodos ME1, ME2 e ME3, as amostras mantidas a 55 °C no período de 18 h 

em repouso e 24 h em homogeneização mostraram melhores resultados quanto 

a quantidade e pureza do DNA, pela avaliação por nanoespectrofotometro em ng 

de DNA; no ME4 a digestão estendeu-se por aproximadamente ≥180 min; no 

ME5 cerca de ≥140 min e no ME6 ≥200 min.  

5.2 Quantidade e pureza do DNA 

Os valores médios para a quantidade total e pureza de DNA para cada 

método de extração estão apresentados na Tabela 5 e foram analisados pelo 

comprimento de onda entre A260/A230 e A260/A280. Os métodos ME1 e ME2 

desparafenizados apresentaram grandes quantidades de DNA na extração e 

com razão de pureza adequada (2,12;1,91 e 2,10;1,92), sugerindo que os 

métodos com uso de Fenol-Clorofórmio são melhores. Os métodos de extração 

ME3, ME4 e ME5 não apresentaram razões de pureza dentro do grau de 

qualidade estabelecido e o ME6 desparafenizado com óleo mineral apresentou 

razões adequadas dentro do estabelecido (2,09; 1,98). 
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Tabela 5 - Os valores médios de pureza e quantidade de DNA extraído de 
fragmentos de tecido gástrico parafinizado comparando os resultados dos seis 
métodos de extração 
 

Método de Extração de DNA 260/230* 260/280* DNA (ng/µL) 

ME1 Material Desparafinizado 2,12 1,91 2.507 

Material Não Desparafinizado 2,35 1,75 47 

ME2 Material Desparafinizado 2,10 1,92 475 

Material Não Desparafinizado 2,47 1,66 168 

ME3 Material Desparafinizado 1,82 1,59 99 

 Material Não Desparafinizado 1,59 1,56 53 

ME4 Material Desparafinizado 0,38 1,19 800 

Material Não Desparafinizado 0,38 1,27 431 

ME5 Material Desparafinizado Xilol 1,38 1,81 243 

Material Desparafinizado Óleo 1,24 1,94 112 

Material Não Desparafinizado  1,69 2,06 183 

ME6 Material Desparafinizado Xilol 2,50 2,60 21 

Material Desparafinizado Óleo 2,09 1,98 82 

Material Não Desparafinizado  2,96 2,78 16 

*Na relação 260/230 foi considerado como aceitável a razão entre 2.0-2.2 e na relação 260/280, 

foi considerado como aceitável a razão entre 1.7-2.0; 

Legenda: Na relação 260/230 nm, ME1, ME2 desparafinizados e ME6 desparafinizado com óleo 

mineral, apresentaram boa mensuração de pureza. ME3, ME4 e ME5 apresentam valores de 

absorbância baixos, indicando contaminação de sais (EDTA, etc). Na relação 260/280 nm ME1, 

ME2 (desparafinizado), ME5 e ME6 (desparafinizado com óleo mineral), apresentaram boa 

mensuração de pureza. ME2 (não desparafinizado), ME3, ME4 e M6 (desparafinizado com xilol e 

não desparafinizado) apresentam valores inferiores da faixa ideal, indicando contaminação por 

proteínas e acima da faixa, indicando contaminação por compostos orgânicos. 

5.3 Avaliação da Padronização da PCR para β-globina 

A extração do DNA foi validada mediante a confirmação qualitativa da 

presença de DNA pela técnica de PCR com os controles endógenos de genes 

housekeeping de β-globina. No presente estudo, os primers PCO3/PCO4 

apresentaram ótimos parâmetros utilizando 2,0 µL de DNA. Os primers G73/G74 

apresentaram melhor resultado utilizando 3,0 µL de DNA. Ambos os primers 

foram mais eficazes em temperaturas de 54 °C e 55 °C (Fig. 7a); os primers 

PCO3/PC5 apresentaram os melhores parâmetros nas plataformas de 
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bioinformática com temperatura de anelamento a partir dos 56 °C, entretanto, 

apresentou muitas bandas inespecíficas (Fig. 7b). Com base nos resultados 

observados, foram utilizados os primers PCO3/PCO4, pois sua reação gera um 

produto de amplificação pequeno, sendo mais adequado para DNAs extraídos a 

partir de material parafinado (GREER; WHEELER; MANOS, 1994). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Legenda: PM: Peso Molecular (100 – 1000 pb); (A) Colunas ímpares: amplificação com primers 
de β-Globina PCO3/PCO4 (110 pb) com fluído peritoneal (colunas 1,3 e 5) e tecido peritoneal 
(colunas 7, 9, e 11) nas temperaturas de 54 °C, 55 °C e 56 °C. Colunas pares: amplificação com 
primers β-Globina G73/G74 (268 pb) com fluído peritoneal (colunas 2, 4 e 6) e tecido peritoneal 
(colunas 8, 10 e 12) nas temperaturas de 54 °C, 55 °C e 56 °C. (B) Amplificação com primers de 
β-Globina PCO3/PCO5 (209 pb) com fluído peritoneal e tecido peritoneal nas temperaturas de 54 
°C, 55 °C, 56 °C, 57 °C, 58 °C e 59 °C.  

5.4 Avaliação dos Métodos de Extração de DNA para PCR com alvo para β-

globina em Gel de Agarose 

A PCR para amplificação do gene β-globina com os primers PCO3/PCO4 

com produto esperado de 110 pb pelos métodos caseiros não apesentaram 

inicialmente a banda. Desta maneira o DNA extraído foi diluído em água 

ultrapura e testado em diferentes concentrações. A extração do DNA pelos 

b 
 

110 pb 

 

268 pb 

 

a 
 

Figura 7 - Eletroforese em gel de agarose dos produtos amplificados na 
padronização das PCRs para a detecção do gene de β-globina 
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métodos ME1 e ME2 desparafenizados apresentaram banda com concentrações 

de DNA entre 125 ng/µL- 50 ng/µL. Os métodos ME3 e ME4 não apresentaram 

nenhuma amplificação. A extração utilizando kits comerciais apresentou melhor 

resultado com etapa prévia de desparafinização com óleo mineral. Desta 

maneira tanto o método ME5 e ME6 apresentaram produtos amplificados, em 

vista dos resultados em questão de tempo e pureza de DNA, o método escolhido 

para extração de todas as amostras foi o método ME6 com desparafinzação 

prévida utilizando óleo mineral. 

 

5.5 Detecção por PCR convencional do gene de β-globina nas amostras 

extraídas pelo kit Genomic DNA from Tissue, da Macherey-Nagel® com 

desparafinização com óleo mineral em Gel de Agarose 

Após a avaliação da extração de DNA de todos os métodos testados, o 

DNA das 120 amostras de material EPFF foi obtido pelo método 6 com o kit 

Genomic DNA from Tissue, da Macherey-Nagel®. Na reação de PCR com os 

primers PCO3/PCO4 (110 pb), seguidos de segunda reação de amplificação do 

produto. Cento e treze amostras foram positivas (Fig. 8), sendo que as sete 

amostras que não apresentaram DNA amplificado pertenciam ao grupo dos 

pacientes positivos para câncer gástrico, assim o n destes pacientes passou a 

ser de 73 indivíduos. 

5.6 Avaliação da presença de Mollicutes, M. hyorhinis e H. pylori nas 

amostras de tecido gástrico EPFF  

Após a confirmação de extração de DNA em 113 amostras positivas para 

β-globina, foi realizada a PCR para detecção do DNA de Mollicutes com os 

primers MGSO/GPO3 (270 pb), seguida de uma segunda amplificação dos 

produtos (Fig. 9). Destas, 10 amostras foram positivas (8,8 %) para Mollicutes, 

sendo 09 positivas em pacientes com câncer (8,0%) e 01 foi positiva em 

paciente sadio (0,9%) (Tabela 6).  
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Legenda: Amplificação com primers de β-Globina PCO3/PCO4 (110 pb) com material EPFF 
extraído por ME6, Coluna 1: controle positivo com DNA de fluído peritoneal, Colunas de 2- 13: 
amostras de pacientes. Coluna 14: controle negativo. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Legenda: Amplificação com primers de Mollicutes MGSO/GPO3 (270 pb). Coluna 1: controle 
positivo com DNA de M. hominis, Colunas 2-13: amostras de pacientes, onde os pacientes nas 
colunas 4 e 7 foram positivos para Mollicutes. Coluna 14: controle positivo com cultura celular 
infectada por Mycoplasma, Coluna 15: controle negativo da reação.  

 

 

Figura 10 - Eletroforese em gel de agarose dos produtos amplificados na reação 
de PCR para a detecção de H. pylori no material extraído de biopsias de tecido 
gástrico de pacientes com ou sem câncer gástrico 

 
Legenda: Amplificação com primers para detecção de H.pylori JW21/JW22 (138 pb). Coluna 1: 
controle positivo com DNA de H. pylori (cepa 1372-95). Colunas 2-14: amostras de pacientes, 
onde os pacientes nas colunas 3,5 e 7 foram positivos para H.pylori. Coluna 15: controle 
negativo da reação.   

110 pb 

 

270 pb 

 

138 pb 

 

Figura 8 - Eletroforese em gel de agarose dos produtos amplificados nas reações 
de PCR para a detecção do gene de β-globina 

Figura 9 - Eletroforese em gel de agarose dos produtos amplificados na reação 
de PCR para a detecção de Mollicutes no material extraído de biopsias de tecido 
gástrico de pacientes com ou sem câncer gástrico 
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Com as 10 amostras que foram positivas para Mollicutes, foi realizada a 

PCR para a detecção de M. hyorhinis com os primers MHRHF/MHRHR (604 pb), 

entretanto, nenhuma amostra apresentou o produto esperado (Tabela 6).  

As amostras positivas para β-globina também foram testadas para 

detecção de H. pylori, utilizando os primers JW21/JW22 (138 pb) seguido de 

outra re-amplificação dos produtos (Fig. 10). Nestas, 15 amostras foram 

positivas (13,27 %), sendo que 06 foram positivas em pacientes com câncer (5,3 

%) e 09 foram positivas em pacientes sadios (8,0 %) (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Relação da detecção por PCR de Mollicutes, M. hyorhinis e H. pylori 
nas biopsias de tecido gástrico de pacientes com ou sem câncer gástrico 

 
Pacientes positivos 

para câncer (%) 
Pacientes negativos 

para câncer (%) 
Total (%) 

 n=73 n=40 N=113 

PCR convencional    

Mollicutes    

Positivo 09 (12,3) 01 (2,5) 10 (8,8) 

Negativo 64 (87,7) 39 (97,5) 103 (91,2) 

M. hyorhinis    

Positivo 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Negativo 73 (100,0) 40 (100,0) 113 (100,0) 

H. pylori    

Positivo 06 (8,2) 09 (22,5) 15 (13,3) 

Negativo 67 (91,3) 31 (77,5) 98 (86,7) 

 

Apesar da PCR com primers genéricos para Mollicutes ter sido positiva 

em 10 amostras no total de pacientes, nem todas as amostras positivas em PCR 

para Mollicutes foram positivas em qPCR para M. hyorhinis. Assim, pela qPCR 

08 biopsias do grupo de pacientes caso (n= 73) foram positivas (11,0%) e 2 

amostras do grupo controle (n= 40) foram positivas (5,0 %) (Tabela 7). Além 

disso, dos 9 pacientes do grupo caso positivos para Mollicutes, apenas 5 foram 

positivos para M. hyorhinis, e entre os pacientes do grupo controle o único 

paciente positivo para Mollicutes não está entre os dois pacientes positivos para 

M. hyorhinis. 
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Tabela 7 - Comparação entre os resultados no teste de sensibilidade pelas 
técnicas de PCR convencional para detecção de Mollicutes, e qPCR para 
detecção de M. hyorhinis 

Amostra Grupo 
PCR convencional qPCR 

n (%) n (%) 

Positivaa Caso 9 (12,3) 8 (11,0) 

Negativab  64 (87,7) 65 (89,0) 

Positivaa Controle 1 (2,5) 2 (5,0) 

Negativab  39 (97,5) 38 (95,0) 

 Nota: N=113 pacientes, grupo caso n= 73, grupo controle n= 40 

aPositiva – Detecção do produto de DNA esperado 

bNegativa – Ausência do produto de DNA esperado 

 

Por meio da PCR em tempo real foi possível quantificar o DNA e 

consequentemente a carga de microrganismos, representada por UFC/µl nas 

amostras de biopsias de tecido gástrico embebido em parafina. Os resultados da 

qPCR demonstraram carga média de M. hyorhinis nas amostras referentes ao 

grupo caso de 4,44 x 107 UFC/µl e de 38,86 UFC/µl referentes ao grupo 

controle. Observa-se no gráfico de dispersão às cargas médias das amostras 

positivas, com detecções de aproximadamente 101 a 107 UFC/ µl de M. hyorhinis 

(Fig. 11). A maior carga microbiana foi em pacientes do grupo caso, contudo, 

após análise estatística por Mann-Whitney não foi possível observar diferença 

estatisticamente significante da carga microbiana entre pacientes do grupo caso 

e pacientes do grupo controle. Em seguida, foi testada através do teste de Odds 

Ratio, a associação epidemiológica entre as variáveis desfecho (pacientes com 

câncer x pacientes sem câncer) e as variáveis M. hyorhinis (presença x 

ausência), onde também não houve associação (O.R.= 2,338; I.C.= 0,472-

11,586).  
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Figura 11 - Quantificação por qPCR, de M. hyorhinis (n° de cópias/µl) a partir 
das amostras de tecido gástrico parafinado, nos grupos caso e controle 

 
Legenda – Concentração média da carga de M. hyorhinis entre os pacientes do grupo caso 

(~4,44 x 107 UFC/µL) e controle (~38,86 UFC/ µL) que foram positivas para M. 
hyorhinis pelo qPCR (p-valor=0,471). Mediana e desvio padrão, indicadas por linhas 
sólidas no gráfico. Análise estatística realizada por Mann Whitney, assumindo p-valor 
≤ 0,05. 

 

5.7 Avaliação da presença M. hyorhinis em amostras de tecido gástrico 

EPFF fixadas em lâminas através da imuno-histoquímica 

 Para determinar a associação entre a infecção de M. hyorhinis e os 

parâmetros clinico patológicos no câncer gástrico, analisou-se a presença de M. 

hyorhinis pela técnica de imuno-histoquímica com o anticorpo anti-M.hyorhinis 

(Fig. 12) nas lâminas preparadas das 120 amostras de pacientes (Tabela 8). 

Onde 8 amostras foram positivas para M. hyorhinis (6,7%) no total de pacientes 

(N= 120), sendo que todos os positivos pertencem ao grupo caso (n= 80), estas 

8 amostras positivas representam 10,0% do grupo caso. 
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Legenda: Adenocarcinoma g[astrico. 40x. A. Sem marcação (negativo); B. Marcação Forte 
(positivo), as setas indicam a imuno-reatividade positiva para M. hyorhinis, com citoplasma bem 
corado. C e D. Coloração com HE. 
 

Tabela 8 - Relação da detecção de M. hyorhinis nas amostras de biopsias de 
tecido gástrico de pacientes com ou sem câncer gástrico 

 
Pacientes positivos 

para câncer (%) 
Pacientes negativos 

para câncer (%) 
Total (%) 

 n=80 n=40 N=120 

Imuno-histoquímica    

M. hyorhinis    

Positivo 8 (10,0) 0 (0,0) 8 (6,7) 

Negativo 72 (90,0) 40 (100,0) 112 (93,3) 

 

Para validar a reatividade da técnica de imuno-histoquímica, esta foi 

comparada a com a técnica de qPCR. Assim, foram avaliadas 73 amostras 

testadas na PCR onde 50% das mesmas amostras positivas na qPCR também 

foram positivas na imuno-histoquímica (Fig. 13). Entretanto, no teste de IHQ, um 

paciente que estava fora dos avaliados nas reações moleculares, também foi 

positivo.  

a b 

c

 
d 

Figura 12 - Micromorfologia de reação imuno-histoquímica de tecido gástrico tratado 
com anticorpos contra M. hyorhinis 
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Figura 13 - Comparação dos resultados da IHQ e qPCR pelo teste de X2 na 
pesquisa de M. hyorhinis nos tecidos gástricos dos indivíduos estudados 
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Legenda: Na análise do teste de qPCR, 8 pacientes foram positivos para M. hyorhinis, destes, 4 
também foram positivos no teste de IHQ (50%); dentro do total de pacientes (n=73), 65 foram 
negativos para M. hyorhinis na qPCR, destes 3 também foram negativos para M. hyorhinis no 
teste de IHQ (4,6%). 

5.8 Perfil na detecção de Mollicutes, M. hyorhinis e H. pylori nas variáveis 

de gênero e faixa etária nos grupos do presente estudo  

A Tabela 9 apresenta as variáveis de gênero e faixa etária e presença e 

ausência dos microrganismos incluídos no estudo, visando associar esses 

fatores com os pacientes do grupo caso e controle. Os homens foram os mais 

acometidos e significativos (p = 0,001), com fator de risco 6 vezes maior de 

desenvolver câncer gástrico dentro do grupo caso. A mediana da idade mostrou 

que pacientes acima dos 63 anos apresentaram maior significância (p = 0,001) e 

com fator de risco 35 vezes maior em desenvolver o câncer gástrico 

comparando-se com o grupo controle. A exposição a H. pylori apresentou-se 

como fator de proteção, onde pacientes que não têm esse microrganismo, 

apresentam fator de risco 3 vezes maior de desenvolver câncer gástrico. 
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Microrganismos do gênero Mollicutes e M. hyorhinis não apresentaram valores 

estatisticamente significativos no desenvolvimento do câncer gástrico. 

 

Tabela 9 - Variáveis de gênero, faixa etária e infecção dos microrganismos 
relacionados com a presença e ausência de carcinoma gástrico nos indivíduos 
estudados 

Variáveis 
Caso Controle    

n = 73 (%) n = 40 (%) P OR IC 95% 

Gênero      

Masculino 54 (81,8) 12 (18,2) 0,001 6,632 2,821-15,590 

Feminino 19 (40,4) 28 (59,6)    

Idade Mediana      

≥ 63 anos 54 (94,7) 3 (5,3) 0,001 35,053 9,673-127,019 

≤ 62 anos 19 (33,9) 37 (66,1)    

H. pylori      

Negativo 67 (68,4) 31 (31,6) 0,032 3,242 1,061-9,909 

Positivo 6 (40,0) 9 (60,0)    

Mollicutes      

Positivo 9 (90,0) 1 (10,0) 0,158 5,484 0,669-44,966 

Negativo 64 (62,1) 39 (37,9)    

M. hyorhinis      

Positivo 8 (80,0) 2 (20,0) 0,471 2,338 0,472-11,586 

Negativo 65 (63,1) 38 (36,9)    

 

5.9 Avaliação da detecção de Mollicutes, M. hyorhinis e H. pylori e suas 

relações com diferentes fatores clinico patológicos no grupo caso 

Foram avaliados também diferentes fatores clínicos patológicos e sua 

associação com os microrganismos (Tabela 10). A presença de Mollicutes 

apresentou associação estatisticamente significante somente para a formação 

de arranjos papilares (0.003). H. pylori por sua vez apresentou associação com a 

graduação histopatológica do câncer, e sua presença está mais relacionada com  

tumores em que o grau de diferenciação GX (onde não foi possível avaliar o 

grau de diferenciação), G1 (bem diferenciado) e G2 (moderadamente 
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diferenciado). A relação entre a detecção de M. hyorhinis com os dados clinico-

patológicos, não foi observada associação estatisticamente significante. 

 

5.10 Avaliação da detecção de Mollicutes, M. hyorhinis e H. pylori e suas 

relações com diferentes fatores clinico patológicos no grupo controle 

 Foram avaliados também diferentes dois fatores clínicos patológicos, de 

congestão gástrica e gastrite e sua associação com os microrganismos do 

presente estudo detectados pelas técnicas de biologia molecular (Tabela 11). 

Nenhum dos fatores correlacionados apresentaram valores estatisticamente 

significativos. 
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Tabela 10 - Análise estatística pelo método de X2 (p ≤0.05) considerando-se a presença de Mollicutes, M. hyorhinis e H. 
pylori relacionados com os dados clinico-patológicos de indivíduos com câncer gástrico. Vitória da Conquista / BA 

Características 
Clinico-patológicas 

Casos 
n = 73 (%) 

Mollicutes (%) P H. pylori P M. hyorhinis P 

Positivos Negativos  Positivos Negativos  Positivos Negativos  

Gênero    

0,781 

  

0,670 

  

0,102 Masculino 54 (74,0) 7 (13,0) 47 (87,0) 4 (7,4) 50 (92,6) 4 (7,4) 50 (92,6) 

Feminino 19 (26,0) 2 (10,5) 17 (89,5) 2 (3,7) 17 (96,3) 4 (21,1) 15 (78,9) 

           

Idade    

0,553 

  

0,607 

  

0,398 ≤ 59 18 (24,7) 1 (5,6) 17 (94,4) 2 (11,1) 16 (88,8) 1 (5,6) 17 (94,4) 

> 59 55 (75,3) 8 (14,5) 47 (85,5) 4 (7,3) 51 (92,7) 7 (12,7) 48 (87,3) 

           

Tamanho (cm)    

0,975 

  

0,980 

  

0,768 ≤ 4 24 (32,9) 3 (12,5) 21 (87,5) 2 (8,3) 22 (91,7) 3 (12,5) 21 (87,5) 

> 4 49 (67,1) 6 (12,2) 43 (87,8) 4 (8,2) 45 (91,8) 5 (10,2) 44 (89,8) 

           

Estágio TNM    

0,670 

  

0,538 

  

0,497 I / II 20 (27,4) 3 (15,0) 17 (75,0) 1 (5,0) 19 (95,0) 3 (15,0) 17 (75,0) 

III / IV 53 (72,6) 6 (11,3) 47 (88,7) 5 (9,4) 48 (90,6) 5 (9,4) 48 (90,6) 

           

Metástase a Distância           

MX 45 (61,6) 6 (13,3) 39 (86,7)  3 (6,7) 42 (93,3)  4 (8,9) 41 (91,1)  

M0 24 (32,9) 3 (12,5) 21 (67,1) 0,739 3 (12,5) 21 (87,5) 0,581 4 (16,7 20 (83,3) 0,474 
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M1 4 (5,5) 0 (0,0) 4 (100,0)  0 (0,0) 4 (100,0)  0 (0,0) 4 (100,0)  

           

Linfonodos Regionais    

0,709 

  

0,196 

  

0,366 

NX 3 (4,1) 0 (0,0) 3 (100,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 

N0 28 (38,4) 2 (7,1) 26 (92,9) 0 (0,0) 28 (100,0) 2 (7,1) 26 (92,9) 

N1 26 (35,6) 4 (15,4) 22 (84,6) 4 (15,4) 22 (84,6) 2 (7,7) 24 (92,3) 

N2 12 (16,4) 2 (16,7) 10 (83,3) 2 (16,7) 10 (83,3) 3 (25,0) 9 (75,0) 

N3 4 (5,5) 1 (25,0) 3 (75,0) 0 (0,0) 4 (100,0) 1 (25,0) 3 (75,0) 

           

Invasão Linfática    

0,219 

  

0,033 

  

0,327 Positivo 43 (58,9 ) 7(16,3) 7 (16,3) 6 (13,95) 37 (86,05) 6 (13,9) 36 (86,1) 

Negativo 30 (41,1) 2 (6,7) 2 (6,7) 0 (0,0) 30 (100,0) 2 (2,7) 28 (93,3) 

           

Invasão Vascular    

0,522 

  

0,192 

  

0,830 Positivo 11 (15,1) 2 (18,2) 9 (81,2) 2 (18,2) 9 (81,8) 1 (9,1) 10 (90,9) 

Negativo 62 (84,9) 7 (11,3) 55 (88,7) 4 (6,45) 58 (93,55) 7 (11,3) 55 (88,7) 

           

Metástase    

0,163 

  

0,067 

  

0,447 Positivo 41 (56,2) 7 (17,1) 34 (82,9) 6 (14,63) 35 (85,37 6 (14,6) 35 (85,4) 

Negativo 32 (43,8) 2 (6,2) 30 (93,8) 0 (0,0) 32 (100,0) 2 (6,3) 30 (93,7) 

           

Graduação Histopatológica           

GX 39 (53,4) 2 (2,7) 37 (97,3)  2 (2,7) 37 (97,3)  3 (7,7) 36 (92,3)  

G1 1 (1,4) 0 (0,0) 1 (100,0)  1 (100,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (100,0)  

G2 31 (42,5) 6 (19,4) 25 (80,6) 0,109 3 (9,7) 28 (90,3) 0,008 5 (16,1) 26 (83,9) 0,649 
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G3 2 (2,7) 1 (50,0) 1 (50,0)  0 (0,0) 2 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0)  

G4 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  

           

Tipo Tumoral (Class. de Lauren)           

Intestinal 42 (57,5) 6 (14,3) 36 (85,7) 0,554 6 (14,3) 36 (85,7) 0,028 6 (14,3) 36 (85,7) 0,290 

Difuso 31 (42,5) 3 (9,7) 28 (90,3)  0 (0,0) 31 (100,0)  2 (6,5) 29 (93,5)  

           

Hemorragia    

0,613 

  

0,861 

  

0,586 Positivo 30 (41,1) 3 (4,1) 27 (95,9) 3 (10,0) 27 (90,0) 3 (10,0) 27 (90,0) 

Negativo 43 (58,9) 6 (14) 37 (16,0) 3 (7,0) 40 (93,0) 5 (11,6) 38 (88,4) 

           

Inflamação    

0,936 

  

0,106 

  

0,903 Positivo 17 (23,3) 2 (11,8) 15 (88,2) 3 (17,65) 14 (82,35) 2 (11,8) 15 (88,2) 

Negativo 56 (76,7) 7 (12,5) 49 (87,5) 3 (5,36) 53 (94,64) 6 (10,7) 50 (89,3) 

           

Presença de Eosinófilos    

0,712 

  

0,631 

  

0,941 Positivo 13 (17,8) 2 (15,4) 11 (84,6) 2 (15,4) 11 (84,6) 2 (15,4) 11 (84,6) 

Negativo 60 (82,2) 7 (11,7) 53 (88,3) 4 (6,7) 56 (93,3) 6 (10,0) 54 (90,0) 

           

Presença de Neutrófilos    

0,804 

  

0,705 

  

0,974 Positivo 14 (19,2) 2 (14,3) 12 (85,7) 2 (14,3) 12 (85,7) 1 (7,1) 13 (92,9) 

Negativo 59 (80,2) 7 (11,9) 52 (88,1) 4 (6,8) 55 (93,2) 7 (11,9) 52 (88,1) 

           

Tumor Ulcerado           

Positivo 25 (34,3) 2 (8,0) 23 (92,0) 0,417 0 (0,0) 25 (100,0) 0,163 1 (4,0) 24 (96,0) 0,328 
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Negativo 48 (65,7) 7 (14,6) 41 (85,4)  6 (12,5) 42 (87,5)  7 (14,6) 41 (85,4)  

           

Presença de Macrófagos    

0,078 

  

0,366 

  

0,444 Positivo 17 (23,3) 0 (0,0) 17 (100,0) 0 (0,0) 17 (100,0) 1 (5,9) 16 (94,1) 

Negativo 56 (76,7) 9 (16,1) 47 (83,9) 6 (10,7) 50 (89,3) 7 (12,5) 49 (87,5) 

           

Necrose no Tecido    

0,081 

  

0,176 

  

0,823 Positivo 9 (12,3) 4 (44,4) 5 (55,6) 0 (0,0) 9 (100,0) 2 (22,2) 7 (77,8) 

Negativo 64 (87,7) 12 (18,8) 52 (81,2) 6 (9,4) 58 (60,6) 6 (9,4) 58 (90,6) 

           

           

Arranjos Papilares    

0,003 

  

0,444 

  

0,640 Positivo 6 (8,2) 3 (50,0) 3 (50,0) 0 (0,0) 6 (100,0) 1 (16,7) 5 (83,3) 

Negativo 67 (91,8) 6 (9,0) 61 (91,0) 6 (9,0) 61 (91,0) 7 (10,5) 60 (84,5) 

           

Localização do Tumor           

Antro 43 (58,9) 4 (44,4) 39 (55,6)  2 (4,7) 41 (95,3)  5 (11,6) 38 (88,4)  

Antro Grande Curvatura 10 (13,7) 2 (22,2) 8 (77,8)  4 (40,0) 6 (60,0)  1 (10,0) 9 (90,0)  

Antro Pequena Curvatura 11 (15,1) 2 (22,2) 9 (77,8)  0 (0,0) 11 (100,0)  1 (9,1) 10 (90,9)  

Corpo 4 (5,5) 0 (0,0) 4 (100,0) 0,676 0 (0,0) 4 (100,0) 0,026 0 (0,0) 4 (100,0) 0,827 

Cárdia 2 (2,7) 1 (50,0) 1 (50,0)  0 (0,0) 2 (100,0)  1 (50,0) 1 (50,0)  

Antro e Cárdia 1 (1,4) 0 (0,0) 1 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0)  

Antro e Corpo 1 (1,4) 0 (0,0) 1 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0)  

Esôfago 1 (1,4) 0 (0,0) 1 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0)  
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Tabela 11 - Análise estatística pelo método de X2 (p ≤0.05) considerando-se a presença de Mollicutes, M. hyorhinis e H. 
pylori relacionados com os dados clinico-patológicos de indivíduos sem câncer gástrico. Vitória da Conquista / BA 

Características 
Clinico-patológicas 

Controle 
n = 40 (%) 

Mollicutes (%) P H. pylori P M. hyorhinis P 

Positivos Negativos  Positivos Negativos  Positivos Negativos  

Gênero    

1,000 

  

0,283 

  

0,527 Masculino 12 (30,0) 0 (0,0) 12 (100,0) 4 (33,3) 8 (66,7) 1 (8,3) 11 (91,7) 

Feminino 28 (70,0) 1 (3,6) 27 (96,4) 5 (17,9) 23 (82,1) 1 (3,6) 27 (96,4) 

           

Idade    

1,000 

  

1,000 

  

1,000 ≤ 59 36 (87,5) 1 (2,8) 35 (97,2) 8 (22,2) 28 (77,8) 2 (5,6) 34 (94,4) 

> 59 4 (10,0) 0 (0,0) 4 (100,0) 1 (25,0) 3 (75,0) 0 (0,0) 4 (100,0) 

           

Congestão na parede gástrica    

1,000 

  

0,256 

  

1,000 Positivo 32 (80,0) 0 (0,0) 32 (100,0) 6 (18,8) 26 (81,2) 2 (6,2) 30 (93,8) 

Negativo 8 (20,0) 1 (12,5) 7 (87,5) 3 (37,5) 5 (62,5) 0 (0,0) 8 (100,0) 

           

Gastrite    

1,000 

  

0,982 

  

1,000 Positivo 9 (22,5) 0 (0,0) 9 (100,0) 2 (22,2) 7 (77,8) 0 (0,0) 9 (100,0) 

Negativo 31 (77,5) 1 (3,2) 30 (96,8) 7 (22,6) 24 (77,4) 2 (6,5) 29 (93,5) 
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5.11 Perfil de coinfecção dos microrganismos nos grupos de indivíduos 

estudados e proporção de detecção de H. pylori e M. hyorhinis 

 A coinfecção no presente estudo está definida como a detecção de dois 

ou mais microrganismos-alvo na mesma amostra clínica. Desta maneira, foi 

analisado o perfil de coinfecção nos dois grupos de indivíduos (Fig. 14). No 

grupo caso (n=73), Mollicutes e M. hyorhinis não apresentaram coinfecção com 

H. pylori, mas no grupo controle (n=40) M. hyorhinis e H. pylori apresentaram 

coinfecção em um paciente (2,50 %). 76,75% das amostras no grupo caso e 

77,50% das amostras no grupo controle foram negativas para qualquer 

microrganismo. O perfil de infecção no grupo caso e controle foi proporcional em 

quantidades de microrganismos, entretanto, H. pylori mostrou ter maior 

prevalência no grupo controle. M. hyorhinis detectado pelas técnicas de qPCR e 

IHQ se mostrou mais presente no grupo caso, apresentando significância de p = 

0,001. 
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Figura 14 - Proporção de detecção de M. hyorhinis (qPCR e IHQ) e H. pylori 
(PCR) nas amostras de biopsia gástrica 
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Legenda: Em cinza claro HP (H. pylori) representando 8,21 % de indivíduos infectados somente 
por H. pylori no grupo caso e 20,00 % de indivíduos infectados somente por H. phyllori no grupo 
controle. Em cinza escuro MHYOqPCR (M. hyorhinis detectado por qPCR) representando 5,47 
% de indivíduos infectados no grupo caso e 2,50 % de indivíduos infectados no grupo controle. 
Em preto MHYOIHQ (M. hyorhinis detectado por imuno-histoquímica) representando 4,10 % de 
indivíduos infectados no grupo caso e 0,00 % de indivíduos infectados no grupo controle. Em 
tijolos MHYOqPCR+MHYOIHQ (M. hyorhinis detectado por qPCR e por imuno-histoquímica) 
representando 5,47 % de infecção no grupo caso e 0,00 % no grupo controle. Em traços 
horizontais MHYOqPCR+HP (M. hyorhinis detectado por qPCR e H. pylori) representando 0,00 
% de coinfecção no grupo caso e 2,50 % de coinfecção no grupo controle. 
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6 DISCUSSÃO  

O câncer está entre os principais alvos de estudo no mundo, entretanto 

existem muitas variações na sua incidência pelas diferenças de fatores de risco 

(JEMAL et al., 2010). No Brasil, existem diferenças regionais acentuadas na 

mortalidade por câncer. Atualmente a incidência de óbito é maior nos homens e 

a tendência para o ano 2030 é que a região Nordeste do Brasil apresente a 

maior mortalidade por câncer (BARBOSA et al., 2015). Muitos países em 

desenvolvimento continuam desproporcionalmente afetados por agentes 

infecciosos, que atuam, contribuem ou estão associados no desenvolvimento de 

cânceres como no colo do útero, fígado e estômago (JEMAL et al., 2010. Neste 

contexto incluem-se os micoplasmas (CHANG; PARSONNET, 2010). 

Micoplasmas foram associados a transformação maligna em culturas celulares, 

imortalização das células, além de promover a migração/invasão celular com 

crescimento independente de ancoragem e formação de tumores em 

camundongos imunossuprimidos (FENG, et al., 1999; NAMIKI et al., 2009). M. 

hyorhinis ganhou importância por ser detectado em carcinomas humanos, sendo 

correlacionado como potencial indutor de malignidade, onde, o principal fator 

envolvido na indução de migração celular, metástase, mudanças no fenótipo e 

cariótipo celular é a proteína p37, presente em sua membrana celular 

(KETCHAM et al., 2005; URBANEK et al., 2011). 

No presente estudo verificou-se a presença de Mollicutes, M. hyorhinis e 

H. pylori em fragmentos de tecido gástrico de material parafinado. Arquivos de 

material biológico de tecidos EPFF são fáceis de armazenar e transportar, 

representando boa fonte para diversos estudos contribuindo na atualização da 

epidemiologia de algumas doenças (GREER; WHEELER; MANOS, 1994; 

KARLSEN et al., 1994). Entretanto a pesquisa de DNA alvo e sua extração é 

problemática, pois estes materiais apresentam limitações importantes na 

obtenção de material genético suficiente, além de conter substâncias que inibem 

os processos de diagnóstico molecular pela metodologia da PCR (SCORSATO; 

TELLES, 2011). Por isso, se torna necessário desenvolver protocolos 

específicos para atingir os objetivos das propostas de estudo (COURA et al., 
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2005; GILBERT et al., 2007; LIN et al., 2009; SHI et al., 2002). No presente 

estudo, foram comparados seis métodos de extração de DNA de biopsias 

parafinadas de tecido gástrico. No sentido de detectar diferentes microrganismos 

nestes materiais, comparou-se os resultados de protocolos mais rápidos, menos 

tóxicos, menos laboriosos e mais eficientes e estes foram qualificados na reação 

de PCR na detecção dos genes da β-globina. Os melhores resultados foram 

observados pela desparafenização com óleo mineral e extração por kits 

comerciais. Outros estudos também demonstram que apesar da extração por 

kits resultarem em menor grau de pureza e quantidade de DNA e geram 

amplificações do DNA alvo mais eficientes. No trabalho de Okello et al (2010), 

foram testados dez métodos de extração de tecidos viscerais parafinados. O 

método de extração por fenol-cloroformio apresentou um maior número de 

cópias de material genético extraído, mas não foi eficaz para detecção, pois 

apresentaram muitos agentes inibidores. Os kits comerciais apresentam uma 

alternativa para eliminar esses agente, inclusive a eliminação de fragmentos 

muito pequenos de ácidos nucleicos que também operam como inibidores. 

Turashvili et al. (2012), também demonstraram que a extração de material EPFF 

e de material congelado por kits comercias não apresentam diferença, com a 

mesma eficiência de detecção. A extração por kits comerciais é um sistema 

eficiente pois além de não utilizar solventes orgânicos, é possível otimizar os 

procedimentos e reduzir a possibilidade de contaminação das amostras 

(SIMONATO et al., 2007).  

Os primers PCO3/PCO4, no presente estudo, foram bem-sucedidos na 

amplificação de DNA alvo de 113 amostras de tecido gástrico. Sugere-se que a 

ineficácia dos outros primers estudados em material EPFF pode estar 

relacionado ao dano do DNA pelo formol usado na fixação das biopsias e ao 

tamanho do produto amplificado (PIROUZ et al.; 2009; SAIKI et al., 1985). O 

formol causa ligação cruzada com as proteínas responsáveis pela morfologia do 

DNA. Desta maneira, ocorre extensivo enovelamento do DNA e fragmentação 

dos nucleotídeos, então quanto maior o período que a amostra tecidual 

permanece na fixação com formol, maior será a degradação do material genético 
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(GILLIO-TOS et al., 2007; GREER; WHEELER; MANOS, 1994; KARLSEN et al., 

1994; SIMONATO et al., 2007). Armazenados em condições inadequadas ou 

material EPFF muito antigo também é um fator influenciador na qualidade do 

material genético (ANANIAN et al., 2011). Sharma et al. (2012), discutem que o 

DNA extraído de tecidos EPFF, podem ter a região alvo do gene muito 

fragmentada, dificultando sua recuperação, principalmente de regiões mais 

longas de DNA, por isso o sucesso da detecção dos genes housekeeping é mais 

eficiente em produtos pequenos. 

Alguns microrganismos possuem mecanismos facilitadores no 

desenvolvimento de malignidades gastrointestinais, como a indução da 

inflamação, alteração e proliferação celular (WROBLEWSKI; PEEK; COBURN, 

2016). No presente estudo, os Mollicutes foram detectados em 10 amostras dos 

indivíduos estudados (8,8%). Estavam presentes em 8% dos pacientes 

histológicamente positivos para câncer gástrico e 0,9% em pacientes negativos 

para câncer, indicando baixa prevalência de sua presença. Yow et al. (2014) 

obtiveram sucesso na detecção Mycoplasma genitalium (7,83%) e Ureaplasma 

urealyticum (0,87 %) em câncer de próstata de material de EPFF, eles sugerem 

que a baixa prevalência destes microrganismos pode ser pela ação do sistema 

imune do hospedeiro ou um possível tratamento prévio com antibióticos. No 

entanto, não excluí a possibilidade de que a infecção destes agentes pode ter 

contribuído nas alterações celulares oncológicas. Considera-se também a baixa 

prevalência de Mollicutes no tecido gástrico pode ser pela presença de H. pylori. 

Wroblewski, Peek e Coburn (2016) verificaram que pacientes com câncer 

gástrico e positivos para H. pylori têm alteração significativa em sua microbiota, 

enquanto que pacientes com câncer gástrico negativos para H. pylori 

apresentam predominantemente representantes do filo Firmicutes na microbiota. 

De fato, correlacionando os microrganismos, dos pacientes do presente estudo, 

alguns foram positivos para H. pylori, mas não para Mollicutes ou M. hyorhinis.   

No presente estudo, foi possível observar que a presença de Mollicutes 

foi predominante no tumor tipo intestinal e, apesar de não ter apresentado valor 

estatisticamente significativo, as amostras positivas para Mollicutes pertenciam a 
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predominantemente a tumores moderadamente diferenciados (G2) e pacientes 

com metástase. Micoplasma estimulam as alterações cromossômicas e estas 

alterações podem definir o desenvolvimento do tipo histológico de câncer, se 

intestinal ou difuso (KIM et al., 2003), além de definir quais características 

clinico-patológicas ele pode apresentar (WEISS et al., 2004). Aberrações 

cromossômicas são muito presentes no câncer gástrico (HUDLER, 2012) e dada 

a natureza de infecção assintomática de micoplasma e sua capacidade de 

persistir em um organismo por longos períodos de tempo, eles são capazes de 

acionar mecanismos que levam a desregulação parcial da biologia celular, 

criando condições de alto risco para sua alteração (LOGUNOV et al., 2008).   

Tumores tipo intestinal e tumores papilíferos apresentam aspectos clínicos 

semelhantes, ambos são associados a maior potencial metastático, com rápida 

progressão tumoral e pior prognóstico (KOMURO et al., 2009).  

Nos tecidos tumorais deste estudo, a presença de formação de arranjos 

papilares não foi comum, estando presente em 8,2% dos pacientes. Entretanto, 

sua formação foi estatisticamente significante correlacionado com a presença de 

Mollicutes (p 0.003), que pode estar relacionado com a capacidade do 

micoplasma de estimular a transformação celular, que mesmo aparentemente de 

baixa virulência, requer um prolongado período de tempo para compelir 

alterações cromossômicas na célula levando a sua alteração (CHANG; 

PARSONNET, 2010; KWON et al., 2004; TSAI et al., 1995). Componentes da 

membrana celular de micoplasma, como as lipoproteínas R-Pam2, atuam como 

antagonistas dos heterodímeros Toll-like receptors 2 e 6 (TRL-2 e TRL-6), 

localizados na superfície celular, que reconhecem e recrutam proteínas 

adaptadoras contendo o domínio TIR (receptor Toll/IL-1), como MyD88 (fator de 

diferenciação mieloide 88) para iniciar a ativação de NF-κB (fator nuclear kappa 

B) (KAWASAKI; KAWAI, 2014). MyD88 foi descrito por ser super regulado em 

infecções por micoplasma (TIAN et al., 2016; WANG et al., 2017; YU et al., 

2017). NF-κB induz a inflamação, ativa inibidores de ROS (BUBICI et al., 2006) e 

induz a transcrição de proteínas de anti-apoptose que levam ao silenciamento de 

p53 (TAKEDA; TAKEUCHI; AKIRA, 2002). A inflamação induzida por 
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micoplasma, leva a super expressão dos oncogenes HRAS e c-myc, isto e o 

silenciamento de p53 confere uma explicação plausível de como sua infecção 

pode estimular a instabilidade cromossômica e a transformação celular (TSAI et 

al., 1995; ZHANG; TSAI; CHING LO, 2006). M. felis também foi descrita por 

induzir a expressão das interleucinas IL-1β e IL-6 e com isso ativar o fator NF- 

κB, levando a um quadro de inflamação crônica, que induz a gastrite atrófica, 

metaplasia e displasia (OKUMURA et al., 2010). 

H. pylori e sua infecção persistente é classificada como carcinógeno tipo I 

(IARC, 2017), a bactéria tem papel crucial no desenvolvimento de gastrites e 

úlcera péptica (TESTERMAN; MORRIS, 2014). No presente estudo, os 

pacientes do grupo controle foram mais prevalentes para presença de H. pylori, 

mas esta não apresentou correlação significativa com o diagnóstico de gastrite 

pela análise histopatológica. A presença de H. pylori no grupo controle indica 

que este microrganismo pode ser um fator de proteção ao câncer gástrico. 

Entretanto, os aspectos clínicos da infecção por H. pylori variam dependendo da 

localização, susceptibilidade do hospedeiro, cepa bacteriana, fatores ambientais 

e hábitos do hospedeiro (CHMIELA et al., 2017). A literatura relata que de 10%-

15% dos indivíduos com infecção por H. pylori podem desenvolver inflamação 

severa e úlcera pépitica (ISRAEL; PEEK, 2001), linfoma (0,1%) ou 

adenocarcinoma gástrico (1% - 3%) (MNICH et al., 2016; WROBLEWSKI; PEEK, 

2011). A infecção por H. pylori pode ser prevalente desde a infância, mostrando 

que este agente contribui, mas não é fator suficiente para a carcinogênese 

gástrica (CORREA, 1992).   

Este microrganismo também apresentou associação significativa para 

invasão linfática (p 0,033). Essa mesma característica foi observada em 47,6% 

de pacientes com câncer gástrico positivos para H. pylori (KUO et al., 2017). Isso 

pode ser explicado pela expressão de CagA, fator de virulência mais importante 

de H. pylori, que causa a aberrante ativação de SHP-2 (Domínio homologo a 

Src2 contendo fosfatase) e ativação de ERK, que estão relacionadas a 

promoção da tumorigenesis e induzem a mobilidade e proliferação das células 

epiteliais gástricas (KUO et al., 2017). A graduação histopatológica também 
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apresentou valores significativos tendo maior tendência ao tumor 

moderadamente diferenciado (G2) (p 0,008) e com tumor tipo intestinal (p 

0,028). Tatemichi et al. (2008) descrevem que a infecção de H. pylori é 

predominante em regiões não-cárdia, o que também foi constatado no presente 

trabalho. A indução para o tumor tipo intestinal pode ser pela expressão de 

Pepsinogênio I (PG1) e Pepsinogênio 2 (PG2), que podem alterar algumas 

citocinas pro-inflamatórias, como IL-1β, IL-2 e IL-8. H. pylori reduz as glândulas 

gástricas através do quadro severo de inflamação (HSU et al., 1997), o que 

colabora para a atrofia e ao desenvolvimento de gastrite metaplásica, que são 

indutores ao adenocarcinoma tipo intestinal (KUDO et al., 2011). A proporção de 

câncer gástrico do tipo intestinal foi descrita sendo muito maior em pacientes 

com uma infecção recente, do que pacientes que tinham esse microrganismo 

adquirido no passado (LEE et al., 2017). Kakinoki et al. (2009), também relatam 

que pacientes com câncer gástrico e positivos para H. pylori apresentaram maior 

predominância de adenocarcinomas moderadamente diferenciados e tipo 

intestinal, em comparação com pacientes negativos para H. pylori. 

Avaliando a presença de M. hyorhinis na PCR convencional, com os 

primers MHRHF/MHRHR (604 pb), não foi possível detectar seu DNA. A 

detecção de M. hyorhinis na reação de qPCR foi mais sensível, onde 8 amostras 

foram positivas (11,0%) dentro do grupo caso, 5 destas coincidiram com os 

positivos para Mollicutes. No grupo controle 2 amostras foram positivas (5,0%) 

para M. hyorhinis, entretanto, estas, não coincidem com os resultados positivos 

para Mollicutes, indicando que os Mollicutes detectados pela PCR pertençam a 

outras espécies. Outras espécies de Mollicutes foram detectadas em amostras 

de câncer gástrico e sua detecção foi associada com a presença de neutrófilos 

infiltrados (KNOW et al., 2004).  Cao et al. (2017), demonstraram que M. 

penetrans é capaz de causar infecção persistente em culturas células 3D de 

mucosa gástrica e tecido de câncer câncer gástrico, e foi indicado por induzir 

apoptose e alterar a expressão genética (LIU; SHOU, 2011). O achado de M. 

hyorhinis fornece evidências de seu potencial papel associado ao 

desenvolvimento do câncer gástrico, uma vez que ele foi relatado em outros 
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estudos com pelo menos 50% de presença em amostras de material EPFF em 

indivíduos com câncer gástrico por técnicas como microarray, imuno-

histoquímica com alvo para proteína p37 ou qPCR (DUAN et al., 2014; HUANG 

et al., 2001; SASAKI et al., 1995; ZHANG et al., 2002).  

A detecção de M. hyorhinis pelo teste de IHQ indicou 8 indivíduos 

positivos, sendo que um destes indivíduos não foi incluindo nos testes 

moleculares por não ter sido detectado nas reações do gene β-globina. 

Comparando os indivíduos positivos na reação de IHQ e os positivos na reação 

de qPCR, 8 pacientes foram positivos para M. hyorhinis (qPCR). Destes, 4 foram 

positivos no teste de IHQ (50%), no total de pacientes (n=73), 65 foram 

negativos para M. hyorhinis na qPCR, destes 3 também foram negativos para M. 

hyorhinis no teste de IHQ (4,6%). Duan et al. (2014) também indicaram diferença 

na detecção de M. hyorhinis em qPCR e IHQ. As diferenças na detecção entre 

as duas técnicas podem ocorrer pelo formol na fixação dos tecidos. O formol 

pode introduzir danos em regiões ricas em A+T, sendo que o conteúdo 

genômico de M. hyorhinis é constituído de aproximadamente 74% destas bases. 

Além disso, os fragmentos do tubo digestivo devem ser processados 

rapidamente na parafina, pois a membrana da mucosa digestiva é bastante 

susceptível a autólise. Por outro lado, o formol tem como papel evitar alterações 

nas proteínas e inativar enzimas proteolíticas. Esta função ajuda na preservação 

das proteínas que são analisadas na imuno-histoquímica, mas o formol também 

pode causar modificações nos peptídeos devido a ligações de metilação 

(SCORSATO; TELLES, 2011). 

Se a detecção de M. hyorhinis pela reação de imuno-histoquímca e pela 

reação de qPCR foi possível, então assumimos que os indivíduos estudados 

foram expostos a M. hyorhinis em algum momento dentro do seu tempo de vida. 

O entendimento de como esse microrganismo consegue ter sucesso na infecção 

em humanos são escassos e obsoletos, mas tanto fatores patogênicos, fatores 

do hospedeiro e fatores ambientais, desempenham um papel para esse sucesso 

(MICHELANGELI, 2014). O que pode ser especulado é que como micoplasma é 

um microrganismo oportunista de hospedeiros imunocomprometidos, induz ao 
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estresse oxidativo, possuem capacidade de variação antigênica e com diferentes 

carboidratos na composição de sua superfície celular, podem usar esses 

mecanismos para ter sucesso em estabelecer infecções permanentes e se 

estabelecer em diferentes nichos ecológicos (DISTELHORST et al., 2017; 

SICHKAR, 2004;). M. hyorhinis não apresentou associação estatística 

significante para as características demográficas e clinico-patológicas. 

Entretanto, as amostras positivas para M. hyorhinis pertenciam 

predominantemente aos pacientes com >59, com invasão tumoral nos 

linfonodos, nos vasos sanguíneos e metástase. Estudos indicam que a proteína 

de membrana p37 de M. hyorhinis possui o potencial de incentivar o avanço do 

câncer para o estágio de metástase, uma vez que esta leva a fosforilação de 

PI3k e ativa a via PI3k-AKT (DUAN et al., 2014; DUAN, QU e SHOU, 2014). A 

proteína p37 leva a expressão de HRAS (capacidade conhecida em 

micoplasmas), que leva a fosforilação de PI3K (ROSEMBERG; MEIEN; 

KUTSCHE, 2009), que regula a motilidade celular (SASAKI et al., 2007) e talvez 

por isso, as células podem adquirir um grande potencial disseminador induzindo 

ao avanço da metástase.  

Semelhante ao apresentado por H. pylori, M. hyorhinis também teve maior 

disposição ao tumor G2, tipo intestinal e com localização principalmente no 

antro, este quadro de adenocarcinoma acomete principalmente idosos e pode 

ser induzido pelo processo inflamatório permanente, que leva a alteração 

gradual das células (CORREA, 1992; SANTOS et al., 2015). O câncer gástrico 

tem pouquíssima associação com fatores genéticos herdados, a maioria de suas 

mudanças genéticas são adquiridas, onde entre os principais fatores presentes 

em sua patologia é a instabilidade cromossômica e alteração no perfil 

epigenético (McLEAN e EL-OMAR, 2014). M. hyorhinis foi descrito como um 

agente intracelular capaz de modular a maquinaria epigenética do hospedeiro 

através de nucleomodulinas. Este possui três tipos de metiltransferases 

identificadas, Mhy1 e Mhy2, que promovem a metilação de CG, e Mhy3, que 

atua em sítios GATC, estas são capazes de translocar o núcleo da célula 

humana e induzir padrões aberrantes de metilação em seu genoma completo. A 
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hipermetilação do sítio GATC está relacionada ao silenciamento de genes 

específicos como APC, TP53, BRCA2, KRAS, PTEN, SMAD4 e VEGFC. A 

metilação de GATC não é comum em células humanas, sendo algo que pode 

emergir no decurso da infecção por M. hyorhinis, sugerindo um novo tipo de 

marca epigenética dependente da infecção (CHERNOV et al., 2015). Outros 

micoplasma, como M. penetrans, M. pulmonis, etc, também possuem a 

capacidade de metilar sítios CG, o que sugere que a metilação pode ser um fator 

significante para estas bactérias se adaptarem e sobreviverem no hospedeiro 

(WOJCIECHWSKI; CZAPINSKA; BOCHTLER, 2013).  A metilação aberrante é 

um fator comumente conhecido como colaborador de fenótipos celulares 

malignos (GAO; ZHANG; BRENNER, 2017). A infecção por H. pylori também foi 

descrita como tendo a metilação aberrante de genes como TP53 e vias WNT 

como fator fortemente associado ao desenvolvimento do adenocarcinoma 

gástrico (MAEDA; MORO; USHIJIMA, 2016). Isso nos indica que a capacidade 

destes microrganismos de colonizarem e promoverem a inflamação no ambiente 

gástrico, está fortemente ligada com uma influência na expressão gênica das 

células deste local.  

Os dados obtidos no presente estudo indicam alternativas viáveis para 

estudar material EPFF, que podem ser armazenados por longos anos e 

representam um rico banco biológico para estudos prospectivos. O câncer 

gástrico permanece altamente prevalente e representa uma proporção notável 

de mortalidade global, com as taxas mais altas em países orientais e também na 

América Latina. O desenvolvimento deste câncer está muito associado a 

infecções bacterianas, e países como Japão, registraram que o tratamento e a 

possível erradicação de H. pylori levou a uma diminuição significativa da 

mortalidade associada ao adenocarcinoma gástrico (TSUDA et al. 2017). H. 

pylori teve forte associação com aspectos clínico-patológicos associados a 

inflamação, o que pode direcionar tratamentos e profilaxias frente a esse quadro, 

uma vez que o efeito de proliferação celular é reversível no estágio de iniciação 

do câncer. Os microrganismos da classe Mollicutes muitas vezes são 

subestimados, entretanto, se apresentam como potenciais fatores que 
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impulsionam aspectos patológicos, mas cujo os mecanismos ainda são pouco 

esclarecidos. O presente estudo ao identificar sua associação com a formação 

de arranjos papilares, demonstra a sua importância quanto a apresentação de 

fenótipos malignos. O achado de M. hyorhinis em populações com câncer de 

estômago no Brasil indica um achado inédito e relevante. Por se tratar de um 

microrganismo de origem suína, mas presente em tecidos gástricos humanos, 

abre muitas possibilidades para discussão da biologia deste microrganismo, 

discutindo-se até a potencial associação de seus mecanismos de infecção e 

permanência, sobre a expressão e silenciamento dos genes do hospedeiro. 

Mesmo que sua detecção não tenha apresentado valores estatisticamente 

significativos, não exclui-se a importância que este microrganismo apresenta 

para o desenvolvimento do câncer gástrico, sua associação com o declínio do 

prognostico de sobrevivência e o avanço para o estágio de metástase. Os 

achados encontrados procuram abrir espaço para discussão quanto a 

importância e relevância que as espécies de micoplasma podem representar no 

desenvolvimento do câncer gástrico e de fenótipos malignos.
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7 CONCLUSÕES 

 Detectou-se DNA de Mollicutes, Mycoplasma hyorhinis e Helicobacter 

pylori em fragmentos de tecido gástrico de material parafinado.  

 A extração de DNA com o passo prévio de desparafenização com óleo 

mineral e a utilização de kits comerciais foram mais rápidos, menos 

tóxicos e menos laboriosos. 

 Detectou-se DNA de Mollicutes mais frequentemente em fragmentos de 

tecido gástrico de pacientes com câncer gástrico. 

 A detecção de Mollicutes foi estatisticamente significante nos fragmentos 

com arranjos papilares.   

 A detecção de Mollicutes apresentou baixa prevalência nos indivíduos 

estudados. 

 Pela análise histopatológica, a detecção de Hellicobacter pylori não 

apresentou correlação significativa com o diagnóstico de gastrite no grupo 

controle. 

 Helicobacter pylori teve forte associação com aspectos clínico-patológicos 

associados a inflamação. 

 O DNA Mycoplasma hyorhinis não foi detectado pelo método PCR 

convencional, entretanto, a metodologia de qPCR e de imuno-

histoquímica foram eficientes para detecção de Mycoplasma hyorhinis.  

 Mycoplasma hyorhinis não apresentou associação estatística significante 

para as características demográficas e clinico-patológicas. 

 Mycoplasma hyorhinis, Mollicutes e Hellicobacter pylori, tiveram maior 

disposição ao tumor G2 e tumor tipo intestinal. 

 O achado de Mycoplasma hyorhinis em populações com câncer de 

estômago no Brasil indica um achado inédito, abrindo espaço para discutir 

o papel dos micoplasma no perfil do câncer gástrico. 
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ANEXOS  
 
ANEXO A – Parecer 1275/CEPSH 
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ANEXO B – Parecer n° 1.407.863 
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ANEXO C – Emenda para alteração do título do trabalho – Parecer n° 2.333.477 
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