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RESUMO

Viana, C. R. Avaliação do impacto da implantação do controle de qualidade em um

banco de am ostras teciduais criopreservadas [tese]. São Pau lo: Fac uldade de

Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.

Bancos de tumores foram criados para organizar a coleta, arm azenamento e

distribuição de a mostras biológicas de p acientes oncológicos, favorecendo seu uso

nas pesquis as sobre o cân cer. Amostras ade quadas devem ter RNA, DNA e

proteínas de boa qualidade. RNA de boa qualidade deve estar íntegro e puro e DNA

deve ter boa c oncentração e pur eza. Basea do em norm as in ternacionais, f oi

elaborado e implantado um abrangente s istema d e controle de qualidade no banco

de tumores do Hospital de Câncer de Barretos, que para fins de estudo foi dividido

em banco pré-controle de qu alidade (den ominado b anco pré) e em ban co pós-

controle de qualidade (denominado banco pós). Objetivando comparar a qualidade

das amostras n os dois bancos, atra vés d a extração d e R NA total e d e DNA

(utilizando-se homogeneizador de tecidos e Kits), selecionou-se de fo rma aleatória

200 a mostras tumorais, distribuídas ig ualitariamente entre mama, co lorreto,

estômago, pulmão e tireóide, sendo 100 do banco pré e 100 do banco pós. Para se

avaliar a influência do tempo de isquemia fria (tempo entre a excisão do e spécime

cirúrgico e o congelamento rápido da amostra armazenada) na qualidade do RNA

total de amostras tumorais do banco pós, foram coletadas 200 amostras tumorais,

distribuídas igualitariamente en tre mama, co lorreto, est ômago, pulmão e ti reóide,

de 100 do adores diferentes, metade com o te mpo de isquemia fria ( TIF) de até 30

minutos e a o utra metade do mesmo espécime com TIF d e 45 minutos. Extraiu-se

RNA total dessas amostras (com maceração manual e Trizol) e comparou-se a sua

qualidade, através do núm ero de i ntegridade do RNA (RIN), dentr o dos d ois

intervalos de tempo e nas dif erentes top ografias. Ao c omparar-se a mostras com

RIN acima de 7 (consideradas ideais p ara experimentos d e microarray), do banco



pré e do b anco pó s, for am enc ontrados 73 (73%) no p rimeiro e 87 (87%) no

segundo (p=0,013). Ao comparar-se o intervalo de TIF de até 30 minutos com o de

45 minuto s, e ncontrou-se respe ctivamente 63 (64,3 %) e 3 6 (36 %) am ostras com

RNA total intacto, 11 (11,2%) e 17 (17 %) com RNA tot al parcialmente degradado

e 24 (24, 5%) e 47 (47%) com RNA t otal degradado (p<0,001). Amostras

tireoidianas e colorretais f oram mais sensíveis ao a umento d o T IF (p=0,006 e

p=0,03, respectivamente), e as de estômago e pulmão menos sensíveis (p=0,919 e

p=0,384, resp ectivamente). Ao comparar-se a s 200 amostras dos dois ban cos,

constatou-se que a grande maioria apresentava boa qualidade, porém o banco pós se

destacou ao avaliar-se o número de amostras ideais para estudos de microarray, por

provável inte rferência d o TIF, ainda n ão controlado no ban co pr é. C onstatou-se

também que algumas amostr as do banco pré, armazenadas há mais de ci nco anos

em freezer a -80ºC, apresentaram excelente qu alidade. O presente estudo també m

mostrou qu e o TIF é muito imp ortante p ara a preservação da qu alidade do RNA

total, por isso, deve-se sempre respeitar o tempo máximo de 30 minutos. Ainda se

observou que a de gradação do RNA é tecido dependente e qu e amostras

processadas com homogeneizador de tecidos e extraídas com RNeas y Mini Kit

apresentaram melhor q ualidade do RNA, qu e as macer adas manualmente e

extraídas com Trizol.

Descritores: Banco de tecidos; Controle de qualidade; DNA; Degradação do RNA ;

Isquemia fria; Criopreservação.



ABSTRACT

Viana, C. R . E valuating the impact of implementation of quality control in a bank

of c ryopreserved tissu e s amples [the sis]. São Pau lo: “ Faculdade de Medicina,

Universidade de São Paulo”; 2013.

Tumor banks were created to or ganize the collection, stor age and d istribution of

biological samples of cancer pa tients, favoring it’s use in cancer rese arches.

Appropriate samples should have good quality of RNA, DNA and p roteins.  RNA

of good quality should be intact and pure and DNA should have good concentration

and pu rity. Ba sed on international sta ndards, we elabo rated and imp lanted an

comprehensive s ystem of qu ality control in the tu mor ban k of Ba rretos Cancer

Hospital, w hich was divided for st udy purposes i n pre bank quality control

(denominated pre bank ) and p ost bank qu ality control (denominated post bank).

Aiming to compare the quality of the samples in tw o banks, through the extract ion

of to tal RNA and DNA (b y tissue homogenizer and Kits), we se lected 200 tumor

samples in a random way, d istributed equally among breast, colo rectal, stomach,

lung and thyroid, being 100 of the pre-bank and 100 of the post bank. To evaluate

the influence o f cold ischem ia time (time b etween t he ex cision o f the su rgical

specimen and the fast freezing of the stor ed sample) in the quality of total of RNA

tumor sa mples of th e po st bank , we collected 2 00 t umor s amples, distrib uted

equally among breast, c olorectal, stom ach, l ung an d th yroid, fro m 100 diff erent

donors, half with the cold ischemia time (CIT) up to 30 minutes and the other ha lf

of the sam e specimen with CIT exact ly 45 minutes. We ex tracted t otal RNA of

these samples (with m anual maceration and T rizol) and c ompared their qu ality,

through the RNA integri ty number (RIN), ins ide tw o intervals of time a nd in

different topographies. Comparing samples with RIN above 7 (considered ideals for

microarray experiments), of the pre bank and of the po st bank, we fou nd 73 (73%)

in the first and 87 (87%) in the second (p=0,013). Comparing the interval of CIT up

to 30 m inutes with the ex actly 45 minutes, we f ound respectively 63 (64,3%) and



36 (36%) samples with total RNA intact, 11 (11,2%) and 17 (17%) with total RNA

partially degraded and 24 (2 4,5%) and 47 (47%) wit h total RNA de graded

(p<0,001). Thyroid and co lorectal samples were mor e sensitive to the increase of

CIT (p =0,006 and p=0,03, respectively), a nd s tomach and  lun g samples less

sensitive (p=0,919 and p=0,384, r espectively). C omparing the 200 samples from

the two b anks, we v erified t hat the great ma jority had good qu ality; however the

post bank stood out the evaluating n umber of the id eal s amples for m icroarray

studies, fo r probable interference o f CIT, still n o co ntrolled i n the pr e bank. We

also verified that some samples of the pre bank, stored more than 5 years in freezer

at -80 ºC presented e xcellent qu ality. T he stu dy still sho wed that CIT is ver y

important to preserve the quality of total RNA, for that, we sh ould always respect

the maximum time of 30 minutes. We still observed that the degradation of RNA is

tissue dependent and that samples processed with tissue homogenizer and extracted

using RNeasy Mini Kit showed better quality of RNA that macerated manually and

extracted with Trizol.

Descriptors: Tissue bank; Quality control; DNA; RNA degradation; Cold ischemia;
Cryopreservation.
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INTRODUÇÃO
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1 INTRODUÇÃO

1.1  Incidência de câncer no Brasil e no mundo

O cânce r é u m problema d e sa úde pública mu ndial (Sewart et al ., 2009).

Segundo e stimativas da Organização Mundial de Saúde, para o ano d e 2030, são

esperados 27 milhões de casos incidentes d e câncer co m 17 milhões de mortes. O

maior efeito d esse aumento vai incidir em países de b aixa e média renda ( Instituto

Nacional do Câncer, 2012).

No Brasil, as estimativas p ara o a no d e 2012, v álidas tamb ém p ara 2013,

apontam a ocorrência de aproximadamente 518.510 casos novos de câncer, incluindo

os casos de pele n ão melanoma, re forçando a magni tude do problema do câncer no

país. Sem os cas os de cân cer de pele não melanoma, estima-se um total de 385.000

casos novos, co m próstata, pulmão , colorreto e estômago predominando no sexo

masculino e mama, col o u terino, c olorreto e tireóide no se xo femin ino (Instituto

Nacional do Câncer, 2012).

1.2 Prevenção e controle do câncer

A prevenção e o contro le do câncer precisam adquirir o mesmo foco e a mesma

atenção que a área d e serviços assistenciais, pois o câncer pode se tornar um grande

obstáculo p ara o desenvolvimento socioeconômico de países e mergentes co mo o

Brasil (Instituto Nacional do Câncer, 2012).
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A oncologia do século X X foi caracter izada pelo t ratamento sintomá tico de

doenças frequentemente avançadas, pelo diagnóstico e classificação mor fológica do

tumor e por regimes terapêuticos genéricos não efetivos para todos os tumores com

morfologias similares causando frequentes efeitos colater ais para os p acientes. Em

contraste, a onc ologia do século atual está focada na prevenção / detecção precoce,

classificação mo lecular do tumor, caracterização das vias envolvidas na oncogênese,

na predição da resposta farmacogenômica e em terapias alvo (Morente et al., 2008).

A luta contra o câncer conhece muitas fronteiras. Pesquisas são necessárias para

prevenção e para um melhor atendimento para aqueles que adquiriram a doença. Isto

implica em uma maior necessidade de amostras humanas para a investigação. A falta

de um acesso mais f ácil a essas amostras para a comunidade científica é considerado

como o principal obstáculo para a pesquisa em saúde, sendo os bancos de tumores os

locais mais adequados para tentar resolver esse problema (Riegman et al., 2008).

Crescentes esforços têm sido feitos em todo o mundo para estudar as causas do

câncer e su a a ssociação co m f atores g enéticos, amb ientais e est ilo d e v ida. A

identificação d e marcado res de d iagnóstico p ara d etecção pre coce e o

desenvolvimento de no vos a gentes te rapêuticos que serão ef icazes ao pacie nte é a

principal motivação par a a pesquisa e m cânce r. No entanto, as l imitações de

amostras disponíveis d ificultam a t radução bem s ucedida de resultados da

investigação para a prática clínica. Para superar essas limitações existe a necessidade

de criar bancos de tumores de qualidade, que irão organizar a coleta de amostras e de

seus dados clínicos de maneira satisfatória (Morente et al., 2008; Dougall, 2011; Zain

et al., 2012).
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1.3 O impacto da revolução genômica na biomedicina

 Desde o final d a d écada d e 80 a pesquisa e m câncer vem mudando bastante,

deixando d e usar l inhagens ce lulares e a nimais p ara utilizar amo stras tumorais,

particularmente nas p esquisas fo cadas em tumores humanos, para os quais existem

relativamente poucos bons mo delos animais. Além d isso, no s últim os anos, tem

havido u ma crescente co nscientização d e que aplicando as tecnologias moleculares

em evolução, para amostras de tecidos humanos, os pesquisadores podem explorar

plenamente as capacidades ainda crescente s da revolu ção g enômica na medicina

(Lopez-Guerrero et al., 2006).

As n ovas informações obtidas a partir d o Projeto d o Genoma H umano têm

facilitado os estudo s m oleculares e celulares. Técnic as avançad as para análise de

DNA, RNA e proteínas têm potencialmente trazido um maior impacto na prevenção,

diagnóstico, monitoramento, prognóstico e tratamento d a maioria das do enças

humanas, in clusive do cânc er (O oslerhuis et al ., 2003; Goe bell et a l., 2004 ;

Ambrosone et al., 2006; Herpel et al., 2010; Reis et al., 2010; Tang et al., 2012).

A execução desse p rojeto direciona a um novo mundo de p esquisa, baseado em

diversas técnicas moleculares como identificação de polimorfismos (que predispõe o

risco d e doenças o u asp ectos farmacogenômicos de seu tr atamento), an álise de

expressão gênica atra vés de micro array de DNA e RNA (que tem c omo objetivo

capturar a biologia e o fe nótipo da do ença), ensa ios genôm icos c omo hibridação

genômica comparativa, rastreamento d e genes para doenças h ereditárias e

multifatoriais (especialmente em diferentes etnias) e muitas outras questões, que têm
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se tornado gra ndes desafios na genética médica e h umana (Morente et al., 2008 ;

Rudloff et al., 2010;  Yu, Zhu, 2010; Majidzadeh-A et al., 2012).

Para co nduzir es ses estud os que irão utili zar proteínas e áci dos n ucléicos,

modelos da m esma espécie são mais adequados, havendo atualmente cada vez mais

demanda por tecidos e tumores h umanos, ao invés d e anim ais, já q ue a espécie

humana é única e os resu ltados mais relevantes vêm de material huma no (Garman et

al., 20 07; Thom as et al ., 2 010; Yu, Z hu, 2010; Ad ams, 2011; BéruBé e t al., 2011 ;

Foster, 2011; Fuller, 2011; Pierscionek, 2 011; Majidzadeh-A et al. , 2012). No

entanto, muito s est udos ai nda oco rrem em modelos ani mais, d evido a pouca

disponibilidade de amostras humanas (Balaguer et al., 2006; Bunton, 2010; Coleman,

2011).

1.4 O papel fundamental dos biobancos na articulação da pesquisa translacional

e da medicina personalizada

Percebendo a i mportância dos ba ncos de a mostras tumorais j untamente com

seus dados cl ínicos, manti dos de uma forma f acilmente d isponível, mu itos

pesquisadores ao redor do mundo têm si do motivados a criar seu biobanco, de ntro

das suas áreas de pesquisa, aumentando cada vez mais o número de amostras, o que

facilita a realização de novos estudos (Cavu lu et al., 2008).

Biobanco é u m termo g enérico q ue a brange várias subcategorias de bancos:

banco de b ase populacional, banco para ep idemiologia, b anco de sangue, b anco de

esperma, banco de órgãos e tecidos para transplante, banco de tecido emblocado em

parafina, banco d e doenças raras, b anco de tumores, etc. Essa sub classificação é
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essencial, já que não é possível estabelecer a s mesmas n ormas par a todas as

organizações que armazenam material biológico (Cavu lu et al., 2008; Riegman et

al., 2008; Bevilacqua et al., 2010; Hamilton et al., 2011).

Os biobancos d e tecid os humanos são de particular i mportância e po dem ser

definidos como unidades funcionais ou institucionais, essenc iais para a aquisição de

amostras de alta qualidade par a a p esquisa translacional, q ue tem como objetivo a

descoberta e a validação de biomarcadores, bem como a identificação de novos alvos

para a t erapia, qu e trarã o b enefícios futu ros p ara o d iagnóstico e t ratamento d os

pacientes. É, portanto, uma atividade estratégica p ara a i nvestigação e inovação em

biomedicina (Morente et al., 2008; Bevilacqua et al., 2010).

O biobanco deve servir como ponto central de aquisição e triagem de tecidos, de

outros materiais biológicos e de i nformações do p aciente. Ele d eve ser uma par te

integrante do s meios de diagnóstico, com acesso im ediato a in formações e a mostras

do paciente. Deve -se util izar seu s s erviços da melhor for ma po ssível para garant ir

exemplares da mais alta qualidade para os pesquisadores (Dhir, 2008).

O Biobanco não deve ser considerado uma atividade estática. Pelo contrário, é

uma disciplina nova, qu e precisa evolu ir cont inuamente, d e acordo com o

desenvolvimento permanente de novas técnicas e meta s científicas. P ara cumprir as

exigências atu ais da co munidade científica, o s biobancos precisam en frentar al guns

desafios essenciais, incluindo um projeto ap ropriado, procedimentos mais

harmonizados e a dequados e sustentabilidade, todos eles no âmb ito de sua s

dimensões éticas, jurídicas e sociais (Riegman et al., 2008).

A c riação d e grandes bancos de tecidos frescos congelados, juntamente co m

seus dados clínicos correspondentes é uma ferramenta extremamente importante que
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desempenha u m papel fundamental n a cond ução d e esforços colaborativos entre

clínicos, patologistas e cie ntistas pa ra adqu irir u ma melhor c ompreensão das

características moleculares do cânce r e de potencialmente de senvolver

biomarcadores i mportantes de diagnóstico e p rognóstico, além de modalidades de

tratamento mais individualizadas e eficientes (Brimo et al., 2011).

A bio tecnologia moderna, b aseada no perfil de expressão gênica e p roteômica,

tem trazido uma quantidade enorme de dad os que fornecem u ma oportunidade para

identificar o s produtos do s genes que desempenham u m papel chave no

desenvolvimento do câncer e de novas terapias para atingir as células cancerígenas. É

essencial validar os produtos dos genes identificados a partir de tais estudos, como

potenciais alvos d e diagnóstico, de prognóstico e de t erapia. No entanto, tanto a

pesquisa básica q uanto a pesquisa translacional frequentemente dependem da

disponibilidade d e DNA, RNA e pro teínas de alta qu alidade, isolados de amo stras

biológicas de pacientes com cân cer ( Morente et al., 2007 ; Cavu lu et al., 2 008;

Sewart et al., 2009).

O conceito de "assinaturas moleculares", em que o tecido neoplásico pode ser

classificado de acordo com o padrão de expressão de genes e proteínas, e a

correlação c om e stágio, p rognóstico e histó ria n atural do câncer sã o passos

importantes para i ndividualizar a escolha do tr atamento s ubsequente, com o

quimioterapia adju vante, radioterapia ou tr atamento com novos ag entes

anticancerígenos. A tualmente, pod e-se a valiar u ma v ariedade de marca dores

moleculares que p ermitem a d efinição d os subgrupos de m au prognóstico q ue

precisam de regimes de tratamento mais agressivos e a seleção farmacodinâmica dos
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indivíduos c om maior prob abilidade d e res ponder a determinados fármaco s

citotóxicos (Lopez-Guerrero et al., 2006).

O estudo do per fil molecular e a aná lise de vias ou marcadores específicos em

amostras de tumor ou d e sangue auxiliam na tentativa de classificar molecularmente

o cân cer, aj udando a i dentificar pa cientes com po tencial benefício da ter apia

adjuvante baseada e m a gentes quimioterápicos ou em ter apia a lvo, além d e

identificar marcadores moleculares preditivos de sob revida, recorrência e metástase

(Raso, Wistuba, 2007).

A hi stopatologia é apenas parcialmente capaz d e espelhar e prever o

comportamento c línico individual de tumores. Através da aplicação d e instrumentos

moleculares, s ubgrupos tumorais antes in distinguíveis f oram identificados e a

definição d e um padrão prec iso d e mutação gênica ev idenciou class es de tu mores

com implicações clínicas e prognósticas (Bonin et al. , 2010 ). Nos últimos anos, o s

avanços na tecnologia e a garantia de qualidade dos tecidos armazenados tornaram o

perfil ge nômico confiável o su ficiente para q ue decisões méd icas p ossam ser

tomadas b aseadas em ensaios clínicos, beneficiando de forma d ireta os pacientes

(Tang et al., 2012).

É cad a vez mais evide nte que as e stratégias de seleção d e tratamentos ma is

promissoras irão identificar e incorporar características específicas do próprio tumor.

A fi m de fac ilitar es sa m udança para m edicina p ersonalizada é e xtremamente

importante estabelecer alguns princípios padrões para a coleta, prepa ração e análise

de te cidos tumorais para o s estudos de p esquisa translacional, ou seja, estudos que

visam a aplicação p rática das descobertas científicas (Hwang et a l., 2008; Signoretti

et al., 2008; Ruiz-Godoy et al., 2010).
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1.4.1 Necessidade da criação de banco de tumores

Vários institu tos de patologia possuem grandes arquivos de tecido neoplásico e

seus correspondentes não neoplásicos, que foram obtidos com propósito diagnóstico

e estão emblocados em parafina, mas além de sse material apresentar limitações para

estudos genéticos, eles não possuem dados c línicos diretamente associados, o qu e

restringe seu uso para as pesquisas (Asslaber et al., 2007).

A Patolo gia Molecular se expande dr amaticamente dentro da An atomia

Patológica. De fato, a análise molecular de tecido s é frequentemente essencial para o

diagnóstico, prognóstico, e / ou indicação de tratamento, particularmente no câncer

(terapias alvo, por exemplo). Embora tecidos fixados com formalina e embebidos em

parafina po ssam ser u tilizados para algumas análises moleculares, tec idos tumorais

congelados são necessários em muitos casos (Boudou-Rouquette et al., 2010).

Um centro de investigação em oncologia necessita manter um banco de tumores

apropriado, a partir do qua l amostras de alta q ualidade sã o ar mazenadas em sé rie,

juntamente com os seus da dos c línicos mais relevantes, para que possam servir de

base para a pesquisa tr anslacional no p resente e no fu turo (Morente et al., 2006 ;

Mishra et al., 2007; Thomas, 2010).

Uma importante necessidade de muitos projetos de pesquisa é a disponibilidade

de materiai s de alta qualidade, adequadamente selecionados. A a usência desses

materiais co ndena o estudo de sde o início, enquanto q ue a sua p resença g arante a

matéria-prima es sencial e ap ropriada pa ra responder às questões c ientíficas (Dhir,

2008). A falta d e acesso a te cido hu mano no rmal e maligno é um dos pr incipais

obstáculos par a a p esquisa relacionada ao câncer. A c riação d e banco de tumores
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surge como uma priorid ade (Cla usen e t al., 1 989; Bal aguer et al., 2006; Y u, Zhu,

2010).

1.4.1.1 Bancos de tumores

Os bancos de tumores foram criados para organizar a coleta, o armazenamento e

a distribuição de amostras biológicas de pacientes oncológicos, juntamente com seus

dados clínicos, para serem usados nas pesquisas sobre o câncer, depois de cumpridos

os protocolos habituais de diagnóstico (Ooslerhuis et al., 2003; Balaguer et al., 2006;

Carvalho et al., 2007; Reis et al., 2010; Ruiz-Godoy et al., 2010; Yu, Zhu, 2010; Zain

et al., 2012).

Muitos procedimentos diagnósticos e terapêuticos incluem a remoção do tecido

doente e de parte do tecido normal circunjacente. Na maioria das vezes, apenas parte

desse tecido será u sado para diagnóstico patológico. O tecido residual é que poderá

ser c oletado p ara o b anco, to rnando-se um recurso muito valioso para a pesquisa

básica e translacional (Riegman et al., 2006).

O ob jetivo geral de u m banco d e tumores é disponibilizar amo stras de tecidos

preservados da melhor forma possível, co ntendo DNA, RNA e pro teínas d e al ta

qualidade, para facilitar e agilizar as pesqu isas básica e trans lacional sobre o câncer.

Essas pesquisas visam ap erfeiçoar os métodos de prevenção e diag nóstico, e

descobrir novos marcadores prognósticos e terapêuticos para o câncer, beneficiando

o doador e todos o s que sofrem d a doença (Carvalho et a l., 2007; Rodrigues et al.,

2009; Yu, Zhu, 2010).
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Criar um b anco de tu mores é u m desafi o e u ma prioridade nos centros de

pesquisa sobre o câncer (Morente et al., 2006). Em geral, no início de sua criação, as

amostras de tecido n eoplásico e se u co rrespondente n ormal, j unto co m os dado s

clínicos do doado r, represen tam a m aior parte d o material a ser reco lhido.

Posteriormente, fl uidos c orporais como sa ngue periférico, e scarro e urina ta mbém

podem ser coletados (Yu, Zhu, 2010; Dougall, 2011; Majidzadeh-A et al., 2012).

Bancos de tumo res de a lta qualidade precisam d a c olaboração de médico s e

cientistas básicos, a lém do consentimento infor mado do s pacien tes e d a aprovação

ética. Os procedimentos op eracionais padrões (POPs), a c oleta de tecido fresco

rapidamente congelado, o armazenamento e o co ntrole d e qualidade dos t ecidos

criopreservados são fatores fundamentais n a construção e man utenção do banco de

tumores (Yu, Zhu, 2010).

Um banco de tumores pode ser um instrumento de grande ajuda para a pesquisa

científica, p ois oferece para o s pesquisadores amostr as tumorais qu e foram

armazenadas em co ndições ideais de co nservação. Através da a nálise dessa s

amostras, o pesquisador pode entender melhor o câncer com relação ao diagnóstico,

prognóstico, profilaxia e tratamento. U m b anco d e t umores bem organizado e

estruturado facilita e permite descobertas que podem melhorar a saúde da população

(Reis et al., 2010).

Tão impor tante quanto g arantir a rastreabilidade c ompleta da coleta, do

processamento e do a rmazenamento d a amo stra é a o btenção de dados clínicos de

qualidade, já que eles são fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa (Isabelle

et al ., 2006; Lopez-Guerrero et al., 2006 ; Riegman et al ., 2006; Riegman et al.,

2008). O banc o de dados das respectivas amostras deve conter informações clínicas
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do paciente (ge nealogia familiar; his tória de saúde da família; uso d e: ta baco,

nicotina, á lcool; e stado dietético; p aridade; menop ausa; g estação; lactação ; u so de

contraceptivo o ral; histó ria de reposição hor monal; uso de medicamento, e tc.), do

estado d a doença (e xames co mplementares, da ta do diagnóstico, estadiamento

clínico, cronograma de tratamento co m informações sobre ciru rgia, radio terapia,

quimioterapia, terapia de suporte hormonal, etc.), do seguimento do do ador, além de

dados patológicos da amostra (ti po e tamanho d o esp écime, class ificação e grau

histológicos, invasão angioli nfática, com prometimento linfo nodal e presença de

metástase) (A mbrosone et al., 2 006; I nternational Agency for Research on Cancer,

2007; Cavu lu et al., 2008; Hwang et al., 2008; Reis et al., 2010; Zain et al., 2012).

Esses bancos permitem constituir grandes coleções, executar v ários testes n as

mesmas amostras e repetir experiências ao longo dos anos. Através da sua utilização,

a coleta d e amostra, que era uma das etapas mais d emoradas e difíce is em e studos

genéticos, foi contornada, e a inv estigação molecular pod e ser co nduzida d e forma

mais conveniente. Com todas essas vantagens ainda há poucos bancos estabelecidos

em todo mundo (Majidzadeh-A et al., 2012).

Os bancos de t umores contribu em para a in vestigação tra nslacional,

promovendo a i ntegração cad a vez mai s e melhor entre clí nicos e pe squisadores.

Investigação translacional é uma integração de pesquisa clínica e laboratorial visando

à melhoria da preven ção, d iagnóstico e trata mento d e doenças através d a aplicação

prática das descobertas científicas. A ide ntificação de um tumor ou de u m marcador

biológico p ermite uma melhor co mpreensão d a patologia, do d iagnóstico, do

prognóstico, de indicadores de tera pia mais adequada e d o potencial de recorrência

(Reis et al., 2010; Ruiz-Godoy et al., 2010).
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Um bom banco de tumores deve ter pessoal e infraestrutura nos locais de coleta

de amostras, que devem ser ob tidas imediatamente após a excisão, antes da fixação,

para assegurar a ótima preservação de prote ínas e ác idos nuclé icos (Carvalho et al.,

2007; Dhir, 2 008). Devem-se coletar amo stras apenas de tu mores maiores que 1,0

cm, para n unca p rejudicar o diagn óstico d o pacien te. Sempre que po ssível as

amostras d e teci do nor mal de vem ser col etadas a pelo m enos 3,0 cm do tu mor

(Mishra et al., 2007; Yu, Zhu, 2010).

A falta de padronização dos métodos de coleta, processamento e armazenamento

de amostras biológicas tem resultado em uma variabilidade na qualidade das mesmas

e consequentemente, na reprodutibilidade dos resultados das pesquisas posteriores

(Leyland-Jones et al., 2008).

A coleta de tec ido fresco / congelado é dependente de vários fatores para que a

coleção de amostras seja a ceitável para os experimentos científicos. N o en tanto,

desde que os princ ípios gerais da coleta ráp ida com c ongelamento imed iato (ou

transferência para RNAlater) e da prioridade da avaliação patológica completa sejam

respeitados, a amostra poderá ser coletada (Leyland-Jones et al., 2008).

Em se tratando de amostra de sang ue, o DNA tem grande chance d e produzir

produtos finais utilizáveis, mas apesar disso, quando se quer estudar amplificação de

DNA ou perfis de expr essão d e R NA e d e p roteínas, e sse t ipo de amostra não é

indicado (Riegman et al., 2008).

 Deve-se a valiar a at ividade do b anco não somente pelo número de amostras

armazenadas, ma s pre ferencialmente pelo n úmero de pr ojetos cooperativos e de

publicações em que está envolvido (Morente et al., 2007).  U m b anco de tumore s
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com nenhuma ou c om pou ca produ ção c ientífica, m esmo armazenando m ilhões d e

amostras, não deve ser considerado um bom banco (Morente et al., 2008).

As vantagens de se te r um banco de tumores de qu alidade não são ap enas para

as instituições coletoras, mas também para a futura geração de pacientes com câncer,

uma vez que agora é possível fazer pesquisa com todos os tipos de tumores, inclusive

com tumores raros, o que não era possível a té pouco tempo atrás (Ooslerhuis et al.,

2003; Lopez-Guerrero et al., 2006).

Para o p lanejamento e logística d e u m banco de tumor es, v ários aspectos de

ordem técnica, legal, médica, estrutural e física devem ser considerados. Eles podem

ser agrupados em quatro categorias: projeto e estrutura; equipe multidiscipl inar e de

informática; aspectos ético-legais e coleta, p reservação e controle de qualidade da s

amostras (Bevilacqua et al., 2010; Ruiz-Godoy et al., 2010).

1.4.1.1.1 Integração e treinamento da equipe multidisciplinar

Um b anco d e t umores de qualidade nece ssita de uma ampla in tegração, c om

treinamento e motiv ação de cirurgiões, enfermeiros, técnicos, patologistas, b iólogos

moleculares, auxiliares de e scritório, ci entistas da c omputação, estatísticos e

epidemiologistas; a lém d o for necimento d e tecido h umano normal e neoplásico d e

alta qualidade co m i nformação clínica, gara ntindo que as amostras possam s er

utilizadas de forma satisfatória nas pesquisas e nos estudos de expressão gênica em

geral (Morente et al., 2006; Hwang et al., 2008; Riegman et al., 2008; Ruiz-Godoy et

al., 2010 ; Yu, Zhu, 2010 ; Nati onal Can cer Institute, 2011 ; Can adian Tumour

Repository Network, 2012).
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Os c irurgiões e a s enfermeiras cirúrgicas devem s er i nformados sobre a

importância e a n ecessidade do transporte rápido do espécime cirú rgico, a fim de

melhorar a qu alidade das amo stras armazenadas (Balaguer et al., 2006 ).  O pessoal

envolvido na coleta, a nálise, p rocessamento, p reservação, armazena mento e

distribuição de tecidos e células humanas deve ser devidamente qualificado e dotado

de treinamento oportuno e relevante (Kaminski et al., 2012).

 O tre inamento de pro fissionais altamente qualificados melhora o s padrõ es dos

bancos de tumores, reconhecendo-os como par te integrante da b iomedicina

(Balaguer et al., 2006; Bevilacqua et al., 2010).

1.4.1.1.1.1 Papel central do patologista

A patologia é a base de um banco de tumores. Os patologistas não só fo rnecem

informações essenciais para i dentificar a amostra, co mo tam bém tomam decisões

sobre o qu e deve ou não ser coletado , certifi cando-se que todo espécime cir úrgico

primeiramente se ja sufic iente p ara o d iagnóstico, que é prioridade e de sua

responsabilidade, para depois coletar a am ostra excedente e armazená- la de manei ra

ideal para ser usada em pesq uisas (Oo slerhuis e t al., 2003; Bala guer et a l., 2006;

Lopez-Guerrero et a l., 2 006; I nternational Agency for Res earch on Câncer, 20 07;

Mager et al., 2 007; Morente et al. , 2007; Bevilacqua et al., 2010; Clotworthy, 2011;

Foster, 2011; National Cancer Institute, 2011).

Devido a sua formação e experiência profissional, os patologistas são as pessoas

ideais para realizarem a amostr agem, o armazenamento, a a valiação d iagnóstica e a

distribuição d e amostra s de tecido humano, desemp enhando um papel fundamental
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como investigadores e facilitadores da m edicina moderna.  Al ém disso , s ão os

personagens p rincipais na cont inuidade entre a pesquisa e os cuidados médico s,

estando t ambém envolvidos indiretamente na e scolha da te rapia ap ropriada para os

pacientes com câ ncer (Bec ich, 2 000; Ca rvalho et al., 20 07; Hwang et al., 2008;

Bevilacqua et al., 2010; Herpel et al., 2010; Ruiz-Godoy et al., 2010).

O e nvolvimento direto de patologistas em todas as etapa s d e um banco de

tumores não só assegura que as amostras de tecidos sejam adequadas para os estudos

investigativos, mas também garante que o aten dimento ao paciente não se ja afetado

de fo rma n egativa (P itt et al., 2008; Sig noretti et a l., 2008 ). Os p atologistas

desempenham um papel vital nos bancos de tumores, a pesar d e conta rem co m

poucos recu rsos, po ssuírem um a g rande c arga d e trab alho e de serem p ouco

reconhecidos pela sua contribuição (Leyland-Jones et al., 2008; Foster, 2011).

1.4.1.1.2 Garantia e controle de qualidade

Assegurar a qualidade é fundamental para o sucesso operacional de um banco de

tumores, e a s ua u tilidade a long o prazo d epende d e v erificações intermitentes

através do controle de qu alidade. O programa de garantia de q ualidade de um b anco

de tecidos en volve p lanejamentos, exec uções, avaliações, do cumentações e

melhorias pa ra garantir q ue as amostras tenh am um padrão de qu alidade desejável.

Por outro lado, o controle de qualidade envolve atividades técnicas que irão medir os

atributos e d esempenhos de um determinado proc esso o u d e padrões de q ualidade

pré-definidos, tudo isso para minimizar erros que poderiam afetar de forma adversa

os resultado s ci entíficos. O contro le d e qualidade é uma das mais i mportantes
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medidas de g arantia de qualidade ( Morente et al. , 2006 ; In ternational Agency fo r

Research o n Cancer, 20 07; Mi shra et al., 20 07; Pitt et a l., 2 008; Nationa l Canc er

Institute, 2011; Canadian Tumour Repository Network, 2012; Tang et al., 2012).

Um banco d e tumores de q ualidade deve estar e m uma área de segurança com

acesso limitado, t er pessoal treinado p ara t odos os pro cedimentos requeridos, ter

auditorias in ternas e e xternas, co ntrolar e documentar a m anutenção d e todos os

materiais e equ ipamentos, bem c omo d e todos o s eventos que n ão se enquadrarem

nos POPs (Mishra et al., 2007).

O co ntrole de qu alidade das amo stras de teci do p ara pro jetos d e pesquisa

representa uma função essencial de um banco de tecidos e é u m elemento chave da

boa prática científica em projetos de investigação com base em tecidos humanos. Sua

falta é causa frequente de dados incorretos em p esquisas biomédicas, cau sando

consideráveis prejuízo s para os respectivos pro jetos e para a comunidade científica,

além d e pode r alterar a caracterização m olecular do tumor, resultando em c onduta

clínica errada (H erpel et a l., 2010 ; Johnsen et al., 2 010). Par a possibilitar a

comparação d os resultados prod uzidos em experimentos co m a mostras de te cidos

obtidos de d iferentes institutos, é fundamental padronizar pr ocedimentos

operacionais para coleta, armaz enamento e controle de qu alidade (Balaguer et al .,

2006; Riegman et al., 2006; Mager et al., 2007; Pitt et al., 2008; Johnsen et al., 2010;

National Cancer Institute, 2011).

Um b om b anco d e tecidos precisa d e um p rocesso d e controle d e qualidade, o

qual é geralmente d irigido pelo patologista (Yu, Zhu, 2010). Assegurar a qu alidade

dos tecidos armazenados é c rucial, po is é estimado que aproximadamente 10% d as

amostras congeladas são insuficientes par a análise molecular (Boudou-Rouqu ette et
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al., 2 010). A an álise d a qu alidade i nclui p arâmetros tai s com o a avaliação do

diagnóstico tumoral e das porcentagens de tecido tumoral, de estroma, de hemorragia

e de necrose. A necrose é um dos fatores mais limitantes para a análise molecular, já

que amostras que a presentam ma is de 30 % da mesma to rnam-se impróprias para a

extração de ácidos nucléicos e p roteínas (Boudou-Rouquette et al ., 2010; Johnsen et

al.,  2010). Os patologistas devem observar a lâmina histológica em primeiro lugar, a

fim de confirmar que existem mais de 70% de células tumorais viáveis nas amostras

coletadas (National Cancer Institute, 2011; Yu, Zhu, 2010).

Um s istema e ficaz de gestão d e qualidade requer a do cumentação de todos os

POPs, de u ma forma passível de rev isão e mod ificação. Os principais tóp icos

abordados nos POPs internacionais são: responsabilidades da liderança; definição de

políticas e objetivos; estrutura o rganizacional; descrição d as funções; planos e

horários de treinamentos; ap rovação local pelo c omitê de éti ca; co nsentimento,

privacidade e au tonomia do p aciente; co ntroles de entrad a d e amostras e d e outros

materiais; contr ole da co leta, conser vação, ar mazenamento e p rocessamento d as

amostras; coordenação e rastreamento de projetos; inf ormações clínicas deta lhadas

das amostras coletadas e avaliação h istopatológica e m olecular da s amostras

(International Agency for Researc h on Cancer, 2007 ; Herpel et a l., 2010 ; Yu, Z hu,

2010).

 Quando se trata de aspectos técnicos, me lhores práticas devem ser ap licadas à

manipulação e amostrag em do material cirúrgico ( menor tem po d e i squemia,

avaliação e seleção macro scópica precisa), co ngelação e armazenamento, b anco d e

dados, man utenção e t ransferência de amo stras e informação pa ra o p esquisador

(Balaguer et al., 2 006). Vári os fatores, in cluindo o tipo e a rep resentatividade d a
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amostra, o tempo d e isquemia fria, o tempo de isquemia q uente, a pr eservação do

tecido, o método de extração do ácido nucléico, o tipo e o período de armazenamento

e congelamento e a es tabilidade das moléculas que serão estu dadas são fato res que

afetam a qualidade molecular do t ecido. Isso po rque tecidos com baixa celularidade

são mais instáveis do que os densamente celulares, condições de hipóxia ou isquemia

iniciam mec anismos de m orte celular e sub sequente degrad ação, tecido fresco não

fixado é melhor do qu e o tecid o fixado para extração de ácidos nucléicos, p eríodos

curtos de arm azenamento resultam em melhor qu antidade e qualidade do á cido

nucléico e tecido congelado aumenta a preservação do ácido n ucléico (Pegg, 2001;

Jewell et al ., 2002; Tschulik, Zatloukal, 2001; Pitt et al ., 2008;  Roa, Artigas, 2008;

Signoretti et al., 2008).

O tempo d e i squemia qu ente é definido como o tem po d e i nterrupção de

suplemento sanguíneo do tecido até a sua excisão do paciente e o tempo de isquemia

fria (TIF) é aqu ele qu e v ai da excisão d o pac iente até o c ongelamento r ápido ou

instantâneo d a amostra que será armazenada no ban co de tumores (National Cancer

Institute, 2011). O tempo de isquemia quente é muito difícil de ser controlado, porém

o TIF d eve ser o menor po ssível (preferencialmente abaixo d e 30 minutos), à

temperatura ideal e sob co ndições que impeçam a degradação d o RNA e / o u das

proteínas, ou me smo a funcionalidade das c élulas, e se possível em u m am biente

estéril (Loken, Demetr ick, 2005; Balaguer et al., 2006; Dhir, 2008; Yu, Zhu, 2010).

Quando isso não for possível a amostra poderá ser coletada em até 2 horas (tempo de

degradação do DNA), destacando o TIF ao registrá-la no banco de dados (Mager et

al., 2007; Dhir, 2008).
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 O id eal é co letar as amo stras imediatamente ap ós a cirurgia, ante s da fixação,

para assegurar a melhor preservação das proteínas e dos ácidos nucléicos (Ooslerhuis

et al., 2003 ). A s três técnicas utilizadas para assegur ar o contr ole de qu alidade

morfológico da amo stra que será co letada têm su as vantagens e de svantagens, são

elas:

• Imagem em espelho: consiste em colher amostra de um tecido rente ao tecido

coletado p ara o b anco, executando p osteriormente uma análise h istológica

convencional do mesmo. Esta técnica fornece aspectos morfológicos muito bons dos

tecidos, no enta nto, analisa o tec ido ao lado do congelado e não o tecido congelado

em si;

• Congelação: são r ealizados co rtes congelados do tecid o em uma m atriz

própria par a congelamento qu e ajuda a i dentificar a c onstituição ce lular exata da

amostra. É referência em termos de controle morfológico, porém ela consome tempo

e tecido, podendo ser problemática quando a amostra é muito pequena;

• Imprint citológico: nada mais é do que raspar com uma lâmina de vidro ou de

bisturi a área tumoral de in teresse, para em se guida deslizar suavemente sobre outra

lâmina de vidro, para então corar o material ob tido em hematoxilina e eo sina (HE).

Tem vantagens em termos de rapidez, custo e preservação do material, no entanto as

características do tumor podem influenciar na celularidade do esfregaço (Dhir, 2008;

Boudou-Rouquette et al., 2010).

Para a coleta recomenda-se o uso de instrumentos limpos para cada ressecção, e

que eles sejam lavados ou trocados entre a dissecção dos tecidos normais e tumorais.

O uso d e instrumentos estéreis é r ecomendado se o tecido for ut ilizado para análise

de perfis d e R NA (Morente et al., 2006 ). Frascos de vidro e f rascos de p lástico
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comum não sã o recipientes adequados para armaz enarem am ostras em nitrogênio

líquido e m f ase de vap or, uma v ez q ue as baixas temperaturas pod em fa cilmente

quebrar ou estourar o recipien te (Yu, Zhu, 2010) . Criotubos ou t ubos de criogenina

com tampas de ro sca são uma opção func ional e efici ente para abrigar fragme ntos

pequenos ou grandes de tecido q ue serão congelados sub itamente (Morente et al. ,

2006; Yu, Zhu, 2010). Deve-se usar canetas próprias para identificar os tubos, pois

marcadores à base de álcool vão borrar ao serem colocados no freezer a -80°C. Esses

frascos não poderão co nter n enhuma inform ação que identif ique o paciente, p ara

garantir o anonimato do mesmo (Leyland-Jones et al., 2008).

O congelamento imediato d as amostras de tecido após a c irurgia e o posterior

armazenamento a -80ºC ge ralmente servem como pr ocedimentos padrõ es para a

aquisição d e espécimes cirúrgicos (Mic ke et a l., 2 006). O melhor recipiente pa ra o

congelamento instantâneo d a amo stra coletada (colocada dentro do cr iotubo) é um

container p róprio co ntendo nitrogênio líquido a uma temperatura inferior a -170°C.

O ni trogênio líqu ido garante e xcelente integridade p ara a amostra e um a g rande

variedade de opções para análise do tecido (National Cancer Institute, 2011). Assim

que possível as amo stras devem ser tra nsferidas para um freezer adequ ado,

normalmente à te mperatura de -80°C, que induz uma mudança reversível no estado

físico do tecido e uma inativação enzimática, o que significa que os ácidos nucléicos

ficam quimicamente preservados. O armazenamento em freezer de nitrogênio líquido

em f ase de vapor é mai s r ecomendado p ara pesquisa proteômica (Mor ente et al.,

2006; Pitt et al., 2008; Suh et al., 2009; Johnsen et al., 2010; Yu, Zhu, 2010).  Porém,

como os ef eitos das condições de a rmazenamento podem ser espe cíficos de cada

tecido, novos estudos serão essenciais para o esclarecimento da influência específica
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da temperatura e d o t empo d e arma zenamento na expr essão gê nica e pr otéica das

amostras de câncer (Signoretti et al., 2008; Rudloff et al., 2010).

A Criopreservação p ermite e studos morfológicos de al ta q ualidade, aná lises

moleculares e citogenéticas, além da extração de DNA e RNA; porém exige cuidados

especiais p ara garantir a l ongevidade dos te cidos arma zenados. Requ er amostra s

pequenas variando entre 0, 5 e 1,0 cm3, que devem ser acondicionadas em freeze rs

com temperaturas abaix o d e -80 ºC (Morente et a l., 2006; Carvalho e t a l., 2007;

Mager et al., 2007; Mishra et al., 2007; Reis et al., 2010). É necessário que o local de

instalação dos f reezers apr esente temperatura satisfatória (inferior a 22°C),

iluminação e espaço suficiente para a circulação de ar (Mishra et al., 2007).

Em geral, as amostras devem se r processadas o mais rap idamente possível, e é

importante documentar o TIF e o tempo de armazenamento, tornando-os disponíveis

para os usuários f inais, qu e poderão fazer con clusões s ensatas s obre os seus

resultados experimentais (Pitt et al., 2008).

1.4.1.1.2.1 Qualidade dos ácidos nucléicos

Com o advento dos bancos de tumores, que contêm grande número de amostras,

a análise d e DNA, RN A e p roteínas a par tir d e amostras tumorais humanas está se

tornando um fator cad a vez mais impo rtante na pe squisa oncológica (Sewart et a l.,

2009). Técnicas m oleculares pa ra a c aracterização d e tecidos, como mic roarray e

PCR em temp o re al, geralmente r equerem coleçõe s de te cidos frescos congelados,

como fontes de ácidos nucléicos de alta qualidade, fundamentais para a interpretação

significativa do s resultados e para a facilitação da compa ração dos re sultados entre
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centros in dependentes (Jewell et al., 2002 ; Micke et al ., 2006 ; Can adian Tu mour

Repository Network, 2012).

Muitos estudos têm demonstrado que a criopreservação não afeta a qualidade do

DNA e que mesmo o DNA extraído a partir de tecido embebido em parafina pode ser

utilizado para análises moleculares (Yu, Zhu, 2010). Tecidos frescos ou co ngelados

tendem a ter RNA d e melhor qualidade que os fixados em form alina, p ois ela

endurece o tecido e aumenta as ligações cruzadas entre as macromoléculas, tornando

o RNA co mpacto e d ifícil de recuperar (Tang et al., 2012). Evitar a degradação do

RNA é o maior desafio nesse processo, pois ele é considerado a molécula mais frágil

e degrada-se muito rapidamente se precauções especiais não forem tomadas para sua

preservação. Um dos fatores mais importantes para preservar a qualidade do RNA é

o TIF, mas a sua influência na integridade do RNA ainda não está bem documentada

(Micke et al., 2006; Riegman et al., 2008; Rudloff et al., 2010; Yu, Zhu, 2010; Tang

et al., 2012).

 O RNA é mais instável que o DNA. Isso se deve ao fato dos tecidos, da saliva e

do próp rio ambiente terem altas co ncentrações de e nzimas líticas (RNAse s), q ue o

degradam rap idamente (M icke et al., 200 6; Sandusky et al., 2007 ; Yu, Zhu, 2010).

Por isso, na maioria das vezes, vale a p ena a valiar a q ualidade do RNA antes d e se

submeter um espécime às caras análises de microarray (Tang et al., 2012).

Um RNA de qu alidade deve e star í ntegro (as moléculas n ão d evem estar

fragmentadas) e puro, ou seja, l ivre d e co ntaminantes como sais , etano l, lip ídeos,

polissacarídeos, prot eínas, fenol, c lorofórmio e o utras substâncias que pode m estar

presentes n as solu ções utilizadas na su a extração ou no tec ido de origem . Isto é

especialmente impo rtante n o caso e m que o RNA s erá ut ilizado em reações
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enzimáticas, uma v ez que estas exig em co ndições químicas específicas, a lém de

serem su scetíveis à ini bição por uma sé rie d e compostos. Um DNA de q ualidade

deve ter bo a c oncentração e pureza (Schroed er et al., 2006; Pitt et al ., 2008;

Biomedical Genomics, 2012; Gene Quantification, 2012).

Para avaliar a p ureza do RNA e a concentração e pu reza do DNA, utiliza-se o

espectro de ab sorbância da amo stra a través de u m espe ctrofotômetro. Com os

espectrofotômetros mais modernos, é n ecessário utilizar apenas pequena quantidade

de amostra para se obter um espectro completo, preciso e quase sempre sem que seja

necessário dilui r a amostr a. E m pouco s segundos, o bserva-se n a tela u m g ráfico

mostrando as razões de absorbância 26 0/280 e 260/230, além da concentração do

ácido nucléico a valiado (Biomedical Genomics, 20 12; Gene Quantification, 2012;

Oxford Gen e Tec hnology, 2 012). Pr oteínas apresentam um p ico de absorb ância a

280 nm e outros contaminantes (co mo sa is, polissacarídeos e c ompostos orgânicos

como fenol) apresentam pico de absorbância em t orno de 230 nm. Por isso, a razão

das absorbâncias 260/280nm é frequentemente utilizada para avaliar a contaminação

por proteínas, sendo o valor de referência (amostra livre de proteínas) maior ou igual

a 1.8. Já a razão das absorbâncias 260/230nm é utilizada para avaliar a contaminação

por outros c ompostos (v alor de r eferência tam bém maior ou ig ual a 1 .8). A

concentração do DNA va i depender de cada a mostra an alisada ( Biomedical

Genomics, 2012; Gene Quantification, 2012).

A in tegridade das moléculas de RNA é d e fundamental i mportância p ara o s

experimentos que tenta m r efletir de mane ira in stantânea a e xpressão gênica, no

momento da e xtração d o RNA. Até recen temente, não havia n enhum p adrão

confiável para estimar a integridade das amostras de RNA. A razão 28S/18S do RNA
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ribossômico, avaliada usando eletroforese em gel de agarose, que é a medida comum

para e sta finalidade, tem -se mo strado i nconsistente e subjetiva. O advento da

separação eletro forética micr ocapilar do RNA fo rnece b ase p ara uma ab ordagem

automatizada de alto r endimento, de m odo a estimar a integ ridade das amostras de

RNA d e f orma in equívoca. O A gilent 2100 Bi oanalyzer extrai u m algoritmo que

descreve a integr idade do RNA. O al goritmo resu ltante é um procedimento

automatizado e independente do usuário, por isso, confiável para a pad ronização do

controle d e qualidade do RNA. O Bi oanalyzer considera características de v árias

regiões do eletroferograma gravado, a f im de obter uma pre visão sólida e confiável

da in tegridade do RNA, esp ecialmente se comparado co m os métodos tradicionais

(Schroeder et al ., 2006 ; Mager et al., 2007 ;  La wson et al. , 2 010; Rud loff  et al.,

2010; Agilent Technologies, 2012; Biomedical Genomics, 2012).

Nos últimos anos, o Agilent 2100 Bioanalyzer junto com o Agilent RNA 6000

Nano C hip (Fig ura 1) tem-se to rnado u ma técnica c onvencional p ara a a nálise da

qualidade do RNA ( avaliando sua integridade), mas ainda é u m equipamento pouco

comum nos l aboratórios. Ele é u m dis positivo bio-analítico automatizado que usa

tecnologia microfluídica que proporciona divisões eletroforéticas de f orma

automatizada e reprodutível. Pequenas quantidades de RNA são separadas nos canais

dos chips microfabricados de acordo com o seu peso molecular e, subsequentemente,

são detectadas através de fluorescência laser induzida. O resultado é automatizado e

fornecido no p razo d e 30-40 minutos na for ma de dad os digitais de alta qualidade,

sendo visualizados um eletroferograma, um gel virtual e uma pontuação com base no

valor do número d e integridade do RNA (RIN). Além d isso, tem a vantagem de

requerer pequenas quantidades de material (mínimo de 50 picogramas de RNA, que é
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equivalente a cerca d e cinco c élulas) (Sc hroeder et al., 2006 ; Staal et a l., 2006 ;

Agilent Te chnologies, 2012 ; Biome dical Genomics, 2012 ; Canadian Tumou r

Repository Network, 2012).

Figura 1 -  Agilent 2100 Bioanalyzer com o Agilent RNA 6000 Nano Chip
Fonte: Ce ntro d e Pesquisa em Onco logia Molecular do Hosp ital de Câncer de
Barretos, 2012

Cada chip colocado no Bioanalyzer contém 16 cavidades, sendo 12 para colocar

as amostras que serão avaliadas e 4 para colocar os respectivos controles (Figura 2).

Figura 2 - Agilent RNA Nano Chip
Fonte: Biomedical Genomics, 2012
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Abaixo o bserva-se o gel v irtual e o eletroferograma, fo rnecidos pelo

Bioanalyzer (Figura 3).

Figura 3 - Gel virtual (esquerda) m ostrando a deg radação p rogressiva d o RNA e
eletroferograma ( direita) d estacando os tr ês intervalos da i ntegridade d o RNA , o u
seja, intacto, parcialmente degradado e totalmente degradado
Fonte: Agilent Technologies, 2012



43

A figura 4 ajuda a interpretar o eletroferograma. Este caso mostra u m RNA de

alta qualidade (RIN 9).

Figura 4 - Figura interp retativa do eletroferograma, mo strando u m RNA de al ta
qualidade. A parte sup erior destaca os d ois p icos claros e d istintos das b andas 1 8s
e 28s. A parte inferior enfatiza a regularidade do tr açado antes e entre os dois picos,
mostrando a quase ausência de fragmentação do RNA
Fonte: Canadian Tumour Repository Network, 2012

O RIN é um algoritmo universal baseado em uma combinação de características

diferentes que contribuem para obter informações sobre a integridade do RNA. Seus

valores vão de 1 a 10, sendo que um valor de RIN alto corresponde a RNA inta cto,

ou seja, co m alta ex pressão gênica e um valor baixo d e RIN significa RN A

degradado, o u sej a, b aixa exp ressão gênic a. O RIN representa uma medição

independente e p adronizada da qu alidade do RNA (Schroeder et al ., 2006; F ield et

al., 2009; Lawson et al., 2010; Biomedical Genomics, 2012).
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Em tecidos congelados, um RNA é cons iderado de alta qu alidade quando o seu

RIN é maior ou igual a 7 , sendo considerado ideal para análise de microarray. Se o

RIN for m aior ou igual a 5 o RNA é s uficiente para estudos de PCR em tempo real

(Schroeder et al ., 2006 ; Pi tt et al ., 2 008; Fi eld e t al ., 2 009; L awson et al., 20 10;

Rudloff  et al. , 2010; Bio medical Genomics, 2012; Ge ne Quantification, 20 12).

Não há n enhum estud o sistemático so bre a in fluência d a cri opreservação sob re a

qualidade das proteínas. Precisamos acumular a experiência de difere ntes bancos de

tecidos para estabelecer o p adrão de controle de qu alidade para proteínas (Yu, Zhu,

2010).

1.4.1.1.2.2 Avaliação anual das amostras

Os bancos devem asse gurar qu e as amostras biológicas fornecidas sejam

adequadas para as pesquisas, realizando uma avaliação anual (Riegman et al., 2008).

No prim eiro ano de um banco, deve-se av aliar a q ualidade d e 2% d e suas

amostras a cada seis meses, p or m eio d a extração d e R NA to tal, po is como fo i

explicado anteriorm ente, ele é mais sensível à s oscil ações de temperatura que o

DNA, que suporta até 2 horas de isquemia fria sem so frer alterações. Se não forem

encontrados problemas, nos anos seguintes de ve-se avaliar 1 % das novas amostras

coletadas a cad a ano. Além de a valiar a qu alidade do material congelado d eve-se

checar ta mbém a p recisão d o reg istro (identificação e localização da amostra) e a

eficácia dos equipamentos (Morente  et al., 2006; International Agency for Research

on Cancer, 2007; Mager et al., 2007; Pitt et al., 2008; Canadian Tumour Repository

Network, 2012).
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1.4.1.1.3 Aspectos éticos e legais

Na configuração dos bancos de tumores, as implicações éticas, legais e sociais

devem ser cuidadosamente consideradas, de acordo com as normas de cada país, pois

inúmeros projetos de p esquisas têm sido barrados por causa dessas questões

(Carvalho et al., 2007; Hwang et al., 2008; Morente et al., 2008; Yu, Zhu, 2010). Os

bancos devem fornecer solu ções té cnicas otimizadas par a a a quisição,

armazenamento, documentação e tr ansferência de esp écimes, que cumpram com as

normas nacionais e internacionais e as exigências legais (Herpel et al., 2010).

A ética no campo dos biobancos requer o estabelecimento de princípios que irão

identificar possíveis desvios e a cri ação d e mecanismos que irão detectar e impedir

os abusos que podem ocorrer durante a aquisição, processamento e d istribuição das

amostras teciduais para pesquisa (Pedraza, 2011). Devem ser muito bem definidos os

direitos, res ponsabilidades e obrigações dos membros e parceiros do banco, bem

como dos pacientes doadores e dos pesquisadores que utilizam tecidos e tecnologias

fornecidos pelo banco (Herpel et al., 2010).

 Nenhum tecido a mais deve ser removido do paciente p ara propósito de

pesquisa. Som ente deve ser e xcisada a qua ntidade apropriada de tec ido nec essária

para a ressecção cirúrgica curativa ou d iagnóstica e p arte do seu excedente colhido

para o banco (LiVolsi et al., 1993; Roa, Artigas, 2008; Rodrigues et al., 2009). Esses

tecidos d evem s er u tilizados com o único objetivo d e resp onder às questões

científicas levantadas, s em qualquer in teresse come rcial, o u mesmo incentivo

financeiro ao doador (Ooslerhuis et al., 2003).
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A Con venção dos D ireitos H umanos e de Biom edicina do Conselho Eu ropeu

defende e estipula que: o doente deve dar o seu consentimento informado; os projetos

de investigação devem ser ap rovados po r um c omitê d e ética; o material b iológico

humano deve ser registrado de forma a não permitir a identificação do paciente e que

a transf erência d e material para outro país só pode ser possível s e o país r eceptor

tiver r egulamentos semelhantes ao do país fornecedor (Teodorovi c et al. , 2003 ).

Devido a n ecessidade d e respeitar o s regulamentos nac ionais e ao me smo t empo

encontrar uma maneira de trocar as amostras entre países co m diferentes regimes, o

Banco Europ eu de Tecido T umoral H umano Congelado (Tu BaFrost) tev e co mo

solução a cr iação do chamado p rincípio do p aís de origem, q ue significa: “Se o

tecido pode ser legitimamente usado para determinado tipo de pesquisa no país onde

foi retirado e a c uja jurisdição o p aciente pertence, ele também pode ser u sado para

tal pesquisa no país p ara onde ele é en viado, dentro d o contexto d e u m programa

científico, mesmo qu e neste país apliquem-se ou tras regulamentações para pesquisa

com tecido residual retirado de paciente sob a sua jurisdição” (van Veen et al., 2006).

A que stão mais i mportante n o banco d e teci dos é obt er o consentimento livre e

informado d o do ador, ou d e s eu p arente ma is próximo ou representante lega l, em

algumas situações e speciais, como coma, emergência ou i ncapacidade mental

(Mishra et a l., 2 007). A maior ia d as pessoas co ncorda em do ar parte de seu te cido

excisado para tumorigênese ou pesquisa de b iomarcadores (Yu, Zhu, 2010). Kettis-

Lindblad et a l. (2006 ) e ntrevistaram seis mil pacie ntes, e g rande parte do s

entrevistados ( 86%) c oncordaria em doar amostras e in formações  para fin s de

pesquisa genética. As n ormas e leis são d iferentes em cad a país, não sendo p ossível
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um termo de consentimento unificado. Por isso, cada país ou Instituição deve criar o

seu (Mager et al., 2007; Ruiz-Godoy et al., 2010).

Não é ne cessário que a e quipe do banco de tu mores o u o médico d o doador

solicitem o consentimento ou autorização. Um bom comunicador, um conselheiro ou

profissional d evidamente treinado pode ass umir essa re sponsabilidade de u ma

maneira melho r. T empo e um a mbiente ad equado e não coercivo sã o necessários

para a obten ção do co nsentimento informado. O pot encial d oador deve receber

informações equilibradas, mostrando o bem q ue uma doação individual poderá fazer

para a sociedade. O termo deverá conter elementos básicos como informações sobre

o uso , benefícios e r iscos associados à d oação do t ecido, be m como garant ir a

confidencialidade e o anonimato do pac iente e a natureza voluntária da doação, além

do direito de retirar o consentimento a qualquer momento. Isso significa que a pessoa

envolvida d eve ter ca pacidade legal para d ar consentimento, deve ser cap az de

exercer livre po der de escolha, se m a in tervenção de qualquer el emento de f orça,

fraude, engano, coação, sup eração ou outra forma de constrangimento ou coerção, e

deve ter co nhecimento e comp reensão suficientes d os el ementos envolv idos no

assunto ( Ooslerhuis et al., 2003; Cav u lu e t al., 2008 ; Morente et al., 20 08;

Rodrigues e t al., 2009 ; R uiz-Godoy et a l., 2010; Patel, 2011 ; Pe draza, 2 011;

Siminoff et al., 2012; Zain et al., 2012).

Para garantir a privacidade e o a nonimato do p aciente, não se de ve u sar nada

que o identifique na amostra, que deverá ser identificada através de código de barras

e ficar disponível no sistema do banco para os p esquisadores (Morente et al., 2006).

O ace sso ao s d ados de identificação do pacien te é restri to ao administrador e a os

assistentes do banco (Hwang et al.,  2008).
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Ao fornecer amostras para determinada pesquisa o c omitê do b iobanco ou o

comitê de ética da instituição deve analisar o mérito científico e o potencial impacto

da pesquisa proposta, se a pesquisa é adequada ao propósito e à natureza do banco, a

adequação do pro jeto de pe squisa e os r ecursos financei ros para c onduzi-la, os

benefícios e o s riscos da pesqu isa pr oposta, considerações l egais e ét icas, a

qualificação da e quipe que irá real izar a pesquisa e o ambiente na qual e la s erá

realizada (Pitt et al., 2008).

Conclui-se que, os bancos de tumores devem sempre obedecer a sólidos critérios

éticos e legais, entre os qu ais estão a exis tência do cons entimento in formado, a

garantia d a p rivacidade e d o anonimato d o doador, a p rioridade do d iagnóstico

patológico e a proibição do uso comercial de tecido humano (Ooslerhuis et al., 2003;

Balaguer et al., 2006; van Veen et al., 2006; Carvalho et al., 2007; Reis et al., 2010;

Ruiz-Godoy et al., 2010).

1.4.1.1.4 Segurança

A seguran ça é de sum a importância pa ra as pessoas q ue li dam com amostras

humanas e m b ancos de tu mores. A lém d as m edidas g erais de segu rança co ntra

incêndios, r iscos elétricos e f ísicos, confor me aplicável em outros lugares,

precauções especiais d evem ser to madas para pro teger o s trabalhadores contra:

patógenos do sang ue (vírus d a i munodeficiência humana e das h epatites B e C),

doenças adquiridas através do contato (como a tuberculose em locais endêmicos, por

exemplo) e o r isco d e queimaduras qu ímicas e térmicas (nitro gênio líqu ido e g elo

seco). A equ ipe e nvolvida d eve tratar todos os mate riais como se fossem
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potencialmente, co ntaminados ou infectados, usando sempre av entais, ca lças

compridas, sapatos cobertos, luvas de plásti co, óculos e máscaras de pro teção, além

de ser vac inada co ntra hepatite B. E por razões de segurança , não se d evem coletar

amostras de pacientes que tenha m co nfirmadas algu ma das doenç as cita das acima

(Clausen et al., 1989; LiVolsi et al., 1993; Morente et al., 2006; International Agency

for Research on Cancer, 2007; Mager et al., 2007; Mish ra et al., 2007;  Reis et al.,

2010; Yu, Zhu, 2010).

Nos locais onde se usam c ilindros de nitrogênio líquido para o armazenamento

imediato das a mostras, é impor tante frisar qu e a fase d e vapor evita os r iscos de

explosão encontrad os na fase líqu ida (Mishra et al ., 2 007). Além d isso, qua ndo se

trabalha co m nitrogênio líquido, é obrigatório usar l uvas ant i-congelamento, b em

como óculos de proteção (Pitt et al., 2008).

1.5 Redes cooperativas de bancos de tumores

O câncer é uma doença global, cujo conhecimento requer a comparação entre os

padrões da doença em diferentes partes do mundo. A lém disso , os e studos sobre

muitas form as raras de c âncer são li mitados pela dificuldade em re crutar núme ros

suficientes de casos dentro de qualquer banco de tumores i solado. Red es de bancos

implicam e m u m fluxo m ultidirecional de i nformações, co nhecimentos e mater iais

biológicos entre centros de dif erentes p artes do m undo, e requerem que todos os

bancos adotem normas técnicas comuns para a coleta, armazenamento, recrutamento

e gerenciamento d e dados das amostras (In ternational Agency for Resea rch on

Cancer, 2007).
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O n úmero d e am ostras armazenadas e m um b iobanco é um aspecto rel evante

para s uportar as n ecessidades da m edicina pe rsonalizada, entretanto, e xplorar t odo

potencial dos b iobancos, atr avés de u ma cooperação en tre e les é indi spensável

(Asslaber et a l., 2 007). A med icina clínica de ve ser baseada e m ev idencias e isto

significa o e studo de um grande número de casos antes de aceitar o valor clínico de

um novo marcador ou d e uma nova droga. Por esta razão, estudos multicêntricos e

multinacionais c om grande n úmero de c asos s ão n ecessários. Redes cooperativas

entre o s bancos são essenci ais para su prir e ssa n ecessidade (Morente et a l., 2008 ).

Uma rede cooperativa de bancos garante a vis ibilidade e acess ibilidade dos tecidos,

disponibilizando grandes qua ntidades de amo stras de t umores específicos ou raro s,

bem c omo propor cionando opor tunidades d e contato pa ra colaboração en tre

cientistas de ponta (Lopez-Guerrero et al., 200 6). As vantagens d e uma rede de

bancos são múltiplas: séries suficientemente amplas de casos; amostras incluídas em

ensaios clínicos multic êntricos e multin acionais; amostr as i ncluídas em estud os

cooperativos inter-hospitalares; diminuição d os ef eitos dísp ares da origem

multicêntrica da amostra, além de favorecer a cooperação entre os centros (Carvalho

et al., 2007). Independentemente, d e que rede co operativa a coleção de amostras

pertença, ela d eve ficar guardada n a sua instituição or iginal, onde pode ser usa da

para diagnóstico clínico, estudos e pesquisas dent ro d a própria instituição (Morente

et al., 2007).

Não se sabe e xatamente qu al foi o primei ro banco de tu mores a f uncionar

regularmente; no entanto, nos últimos anos extensas redes de bancos de tumores têm

sido formadas para atuar de f orma homogên ea, seguindo de terminados padrões.

Entre essas redes estão a Rede Cooperativa de Tecidos Humanos (CHTN) que surgiu
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em 1987 no s Estados U nidos e é comandada pelo Institu to N acional do Câncer

(NCI), sendo a primeira rede cooperativa de tumores humanos para pesquisa (Morrin

et al., 2005 ), o TuBaFro st e o Cen tro Nacional de Investigações On cológicas

(CNIO)  na Espanha, q ue mu ito  ve m co ntribuindo com a g lobalização da ciência

(Ruiz-Godoy et al., 2010).

O TuBaFrost é um banco virtual de tumores, administrado pela Organização dos

Institutos de Câncer Europeus, que tem como intuito promover e integrar os bancos

de tumor es de v ários países eu ropeus. Esse ban co possui u m gr ande núm ero d e

amostras de al ta qualidade que são coletada s e armazenadas nos l aboratórios dos

centros de câncer e das universidades de cada país coletor. Padronizações da coleta e

do armazenamento, além de um rigoroso controle de qu alidade, foram adotadas por

eles para minimizar a variabilidade interinstitucional (Lopez-Guerreiro et al., 2006;

Morente et al ., 2006; Ri egman e t a l., 2006; Veen et a l., 2006). E sse mod elo nã o

corresponde a um b anco d e tumores ce ntral, mas a u ma rede co operativa e

coordenada de bancos que se baseiam em protocolos homogêneos e de excelência no

tratamento das amostr as, e que estão interconectados através de um a red e de

computadores. Os re quisitos mínimos de qualidade exigidos para esses b ancos são:

TIF d e n o máxim o 3 0 m inutos, sel eção d as amostras pelo p atologista o u técnico

treinado sob s ua supervisão, temperatura men or qu e -80°C para armazenamento,

alarme nos freezers, freezer b ack-up, termo de consentimento informado, avaliações

realizadas por um comitê de ética, etc. (Morente et al., 2007).

No a no de 2009 , o NCI em p arceria com B rasil, Ar gentina, C hile, Mé xico e

Uruguai, criou a Rede de Pesquisa de Câncer Estados Unidos - América Latina (US-

LA CRN).  Essa foi a p rimeira rede formal de pesquisa estabelecida entre a América
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Latina e os Estado s Unidos e tem como objetivo acelerar o co ntrole do câncer entre

as populações hispânicas no c ontinente l atino-americano e norte-americano e

fortalecer a p esquisa sobre a doença nessas regiões. O projeto piloto d esta parceria é

um estudo sobre câncer de mama denominado: “Perfil molecular de câncer de mama

estádios II e III entre mulheres latino-americanas recebendo tratamento padrão”, que

ajudará a determinar e diferenciar os efeitos de terapias padrão de cânceres de mama

em mulhe res lat ino-americanas. Esse es tudo foi iniciado em abril de 2011 e conta

com a participação de diverso s hospitais / clínicas localizados nos p aíses membros,

assim como de 10 centros de pesquisas e 11 bancos de tumores. No Brasil, a US-LA

CRN é coordenada pelo Ministério da Saúd e e integrada p elo Instituto Nacional de

Câncer, Hospital A. C. Camar go, Inst ituto de Câncer do Estado de São Paulo e pelo

Hospital de Câncer de Barretos (National Cancer Institute, 2012).

Em síntese, um a rede c ooperativa de banco de tu mores representa u m grande

desafio para a pesquisa oncológica, e deve basear-se em modelos de cooperação e de

procedimentos padronizados, apropriados e disponíveis de forma que possibilitem a

realização de est udos moleculares, li mitando a variabilidade nos estudos

multicêntricos (Morente et al., 2006 ). Os bancos não devem ser vir exclu sivamente

para satisfazerem suas necessidades ou pro jetos de pesquisas individu ais e todos os

esforços devem ser fe itos para g arantir qu e as amostras e seus dados estejam

disponíveis para toda a comunidade científica (International Agency for Research on

Cancer, 2007).
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1.6 Bancos de tumores no Brasil

Os três maiore s bancos d e tumores do Bras il são o s do Hospital de Câncer de

Barretos, do Hospital A. C. Camargo e do Ins tituto Nacional do Câncer (Reis et al.,

2010).

Segundo a n ova legislação b rasileira, u m bi obanco d eve co nter u m sis tema

seguro d e i dentificação, qu e g aranta o s igilo, o respeito à c onfidencialidade e à

recuperação dos dados dos su jeitos da pesquisa. É o brigatório obter-se do sujeito da

pesquisa ou seu r esponsável legal o Te rmo d e Consentimento Livre e Escla recido

(TCLE), antes da co leta de qu alquer amo stra bio lógica. O TCLE d eve co nter

informações relativas ao sujeito e às a mostras; e à s etapas de coleta, processamento,

armazenamento, distribuição e d escarte de mate rial biológico humano. O suj eito da

pesquisa deve optar pela ne cessidade ou d ispensa de novo co nsentimento a c ada

pesquisa; d eve ser informado sobre a perda ou destru ição d e suas a mostras

biológicas; b em c omo s obre o en cerramento d o Bi obanco ou do Biorrepositório,

quando f or o c aso. As amostras arm azenadas permanecem so b g uarda e

responsabilidade institucional, p orém o su jeito da pesquisa, ou seu repr esentante

legal, a qu alquer temp o e s em q uaisquer ô nus ou p rejuízos, pod e retirar o

consentimento de guarda e utilização do material biológico armazenado. A legislação

brasileira veda o patenteamento e a utilização comercial de materia l biológico

humano armazenado em Biobancos e Biorrepositórios (Conselho Nacional de Saúde,

2011).
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1.6.1 Banco de tumores do Hospital de Câncer de Barretos

O banco d e tumores do Hospital de Câncer de Barretos foi criado em março de

2006, vinculado ao Depart amento de Pat ologia e ao Instituto d e Ensino e Pesquisa

(IEP). A eq uipe de seis pessoas é co mposta po r quatro funcionários em ded icação

total e exclusiva, sendo do is biolo gistas e duas técnicas aux iliares e po r um

patologista e uma bió loga mo lecular, qu e são o s responsáveis pela asse ssoria e

coordenação. O banco tamb ém rec ebe su porte técnico d o Dep artamento d e

Informática. D iferentemente da ma ioria dos bancos de tumores q ue possuem

coleções de amostras específicas de determinados tipos de tumores (Yu, Zhu, 2010),

este banco co ntém u ma ampla v ariedade de amostras de diferentes tipo s tumorais.

Até dezemb ro de 2012 foram col etadas 81.46 6 a mostras bi ológicas, d istribuídas

entre tec ido tumoral, tecido no rmal, tecido metastát ico, sa ngue, s oro, leucócito s,

plasma, medula óssea, l íquido ascítico e la vado bucal de 18.379 doadores diferentes

(Figura 5). As amostras p odem ser utilizadas em projetos de pesquisas previamente

aprovados p elo Comitê de Ética e Pesqu isa (CEP) do ho spital, qu e conta com dois

membros do banco de tumores.
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Figura 5 - Figura mo strando o núm ero tot al de cada t ipo d e am ostra (col unas
vermelhas) e a respectiva quantidade de doadores (colunas verdes)
Fonte: Banco de tumores do Hospital de Câncer de Barretos, 2012

Estudos que avaliam a viabilidade das amostras podem ser úteis na identificação

precoce de problemas na coleta, manuseio e processamento, antes que outros estudos

científicos seja m r ealizados. Estes estudos tam bém pod em aj udar n a v alidação de

novos processos e protocolos imp lantados ( Pitt et al., 2 008). Devi do ao gran de

volume d e amo stras do b anco e a criação do cen tro de pesquisa em onco logia

molecular, decidiu-se elaborar e implantar u m abrangente sis tema de controle de

qualidade baseado em normas internacionais, v isando uniformizar a coleta, o

congelamento, o armazenamento e o rastreamento das amostras, além de garantir o

fornecimento adequado das mesmas para as pesquisas.

 Há po ucos estudo s na li teratura avaliando a inf luência d as po ssíveis variá veis

que podem ocorrer durante a coleta d e amostras biológicas e suas interferências na

qualidade do RNA extraído (Jewell et al., 2002; Ohashi et al., 2004; Spruessel et al.,

2004; R udloff et a l., 2 010). Segundo Micke et al. (2006) ex istem pou cos estu dos

relatando a mani pulação do t ecido fre sco en tre a cirurgia e o subsequente

congelamento e armazenamento no banco de tumores. Acredita-se q ue o TIF po ssa
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ter efeitos significativos na integridade e nos níveis de expressão do RNA , podendo

consequentemente infl uenciar nos resultados dos estudos de expre ssão gêni ca. N o

entanto, não se sabe a partir de que TIF u ma amostra de tecido estará desqualificada

para a posterior análise de RNA (Micke et al., 2006). Por isso, reso lveu-se tamb ém

estudar a influência do TIF em d iversas amo stras tumorais de diferentes ór gãos,

coletadas em dois intervalos de tempo.
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2 OBJETIVOS

          Avaliar e comparar a qualidade de amostras tumorais congeladas de um

banco de tumores, pré e pós à implantação de um programa de garantia e controle de

qualidade, através da ex tração de DNA e R NA total, a fi m d e identificar e co rrigir

possíveis falhas.

           Avaliar e comparar a influência do TIF na qualidade do RNA total de

amostras tumorais congeladas de diferentes topografias, coletadas em do is intervalos

diferentes.

         Comparar a influência dos métodos de processamento (maceração

manual v ersus maceração au tomatizada) e de e xtração ( Kits versus Trizol) n as

amostras coletadas com TIF abaixo de 30 minutos.

          Averiguar se o congelamento imediato das amostras diretamente em

nitrogênio líquido interfere na qualidade dos ácidos nucléicos.
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3 MÉTODOS

3.1 Local e período do estudo

O estudo foi realizado no Hospital do Câncer d e Barretos - F undação Pio XII,

entre os a nos de 2008 e 2012 , e co ntou com as participações do Banco de Tumores,

do Departamento de Patologia, do Centro Cirúrgico, do IEP e do Centro de Pesquisa

em Oncologia Molecular do próprio hospital, além do Departamento de Patologia da

Universidade de São Paulo (USP).

3.2 Programa de controle e garantia de qualidade

Baseado em n ormas in ternacionais utilizadas em banco s de t umores, co m

algumas modificações e adaptações, desenvolveu-se e implantou-se um programa de

controle e g arantia de qu alidade, visando padronizar a coleta, o arm azenamento e a

distribuição das a mostras, para que e las possam ser utilizadas n as pesquisas

científicas se m i nterferir no resu ltado das mesmas. O programa implantado fo i

dividido em 12 tópicos principais:

• TIF ou tempo de coleta:

É definido co mo sendo o tempo entre a e xcisão do esp écime ci rúrgico e o

congelamento rápido da amostra a ser armazenada (Hatzis et al., 2011).
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As amostras foram coletadas imediatamente após os espécimes cirúrgicos serem

removidos dos pacientes e tra nsportados até a sala da patologia n o p róprio centro

cirúrgico (sala de congelação). O T IF máximo foi de 3 0 minutos, com o ob jetivo de

minimizar o máximo possível as alterações nas expressões gênicas de DNA, RNA e

proteínas (Morente et al ., 2006; Isab elle et al ., 20 06; International Agency for

Research on Cancer, 2007; Hwang et al.,  2008 ; Ivan et a l., 2008; Reis et a l., 2010;

Yu, Zhu, 2010). O co ntrole d esse te mpo foi feito u sando cronômetro ( Cronobio,

modelo SW2018) (Figura 6) a cionado pe lo auxiliar o u técnico d e en fermagem

(responsável por cad a sala c irúrgica) a ssim que a peça ci rúrgica era remo vida pelo

cirurgião e p arado p elo patologista o u técnico re sponsável pela co leta (p resentes na

sala de congelação durante todo o período cirúrgico).

Figura 6 - Cronômetro utilizado para controlar o TIF

• Técnicas de assepsia para dissecar o material:

 Como o objetivo principal fo i a extração de RNA, que é p articularmente

sensível às ações da s RNAses, que pod em estar pre sentes nos instrumentos ou em

superfícies usados n a ma nipulação e p rocessamento da s  amostras, os espécimes
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cirúrgicos foram transportados até a sala d e congelação dentro de recipientes de aço

inox esterilizados recobertos por campos cirúrgicos também esterilizados (Figura 7).

O responsável pela coleta uso u luvas e instru mentos (p inças, tesour as e bi sturis)

também estéreis (Figura 8), trocando os mesmos entre a dissecção de tecido normal e

tumoral, com o objetivo de evitar contaminação (Morente et al., 2006; Isabelle et al.,

2006; International Agency for Research on Ca ncer, 2007; Mager et al., 2 007; Ivan

et al., 2008; Pitt et al., 2008; Kowalski et al., 2012).

Figura 7 - Cuba de aç o inox envolta po r c ampo c irúrgico, ambo s estéreis,
utilizados no transporte da peça cirúrgica

Figura 8 - Luvas e instrumentos estéreis utilizados para dissecar as amostras
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• Tamanho e quantidade da amostra coletada e recipiente para armazenamento:

O tamanho da amostra tumoral coletada variou de 0,5 a 1,0 cm3, com número de

fragmentos variando de 1 a 4, d ependendo do tamanho de cada tumor, fugindo das

áreas de necrose e nunca com prometendo o d iagnóstico (Figura 9) . Quando havia

tecido no rmal seguia o mesmo padrão d e me dida e d e n úmero d e frag mentos do

tecido tumora l (Morente et al., 2006 ; Isabelle et al., 2006 ; International Agency for

Research on Cancer, 2007; Mager et al., 2007; Hwang et al.,  2008; Ivan et al., 2008;

Canadian Tumour Repository Network, 2012). As amostras de tecido tumoral foram

colocadas em tubos criogênicos estéreis de 2ml  (Greiner bio-one) com tampas de cor

vermelha e as de tecido normal com tampas de cor verde (Figura 10).

Figura 9 - Coleta de fragmentos tumorais

• Identificação das amostras:

No momento d a coleta, to do tubo criogênico foi i dentificado co m o reg istro

hospitalar (RH) do paciente (doador), data e topografia da coleta (Figura 10), usando

caneta de marcação permanente (EasyPath, modelo 51-05031). Após o congelamento

instantâneo da a mostra, pr eencheu-se a fi cha de registro de entrada de material no
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banco, que continha as seguintes informações: RH, idade e sexo do doador, data da

cirurgia, tempo de coleta da amostra, topografia, nome do patologista e técnico que

coletaram a amo stra e quantidade de f ragmentos d e tec ido tumo ral e normal

coletados.

Figura 10 - Tubos criogênicos estéreis identificados. O de tampa vermelha contém
fragmentos de tumor e o de tampa verde fragmentos de tecido normal

• Técnicas de congelamento:

Na sala de congelação, os tubos criogênicos com as amostras eram rapidamente

colocados em um container de 5 litros (ABS, modelo SC11/7) (Figura 11) conten do

nitrogênio líquido, a uma te mperatura de aproximadamente -196ºC, pa ra o

congelamento imediato ou insta ntâneo das mesmas (Morrin et al., 2 005; Morente et

al., 2006; Isabelle et al., 2006; International Agency for Research on Cancer, 2007 ;

Mager et al., 2007; Pitt et al., 2008). Esse container foi identificado como recipiente

para armazenamento de material biológico a uma temperatura de -196ºC.
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Figura 11 - Container co ntendo ni trogênio líqu ido, u tilizado pa ra o
congelamento imediato das amostras

• Transporte e armazenamento das amostras:

Todos os dias, apó s o término das cirurgias da manh ã e da tarde, as amost ras

foram tra nsportadas pa ra o b anco dentro de reci pientes térmico s (ThermoFlask)

contendo nitrogênio líqu ido, para então serem cadastr adas em definitivo no s istema

de gerenciamento de dados e colocadas dentro de caixas plást icas numeradas e com

tampas, que eram ar mazenadas em freezers pr óprios (Thermo, modelos 7 06, 906 e

ULT2186-6-D41) (Figura 12) a uma temperatura de -80ºC, c om temperatura

ambiente não podendo u ltrapassar 22 ºC, para evitar o desg aste exces sivo e a f alha

prematura (Morrin et a l., 2005; M orente e t al ., 2006 ; I sabelle et al ., 2006 ;

International Agency for Research on Cancer, 2007 ; Mager e t al ., 2007; Mishra et

al., 2007 ; Ivan e t a l., 200 8; P itt et al., 2008; Field et al., 2009; Ruiz-Godoy et al.,

2010; Yu, Zhu, 2010).
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Figura 12 - Freezers a -80ºC utilizados para o armazenamento em longo prazo

• Sistema de segurança para os freezers:

Para evitar danos causados por grandes oscilações de temperatura ou queda de

energia, fo i implantado um sistema seguro de eletricidade, ligando os freezers a um

gerador de emerg ência do Hospital. Também foi instalado um alarme que monitora

qualquer oscilaçã o de t emperatura d e 1 0% acima o u abaixo de -80ºC, co m avis o

sonoro e v isual l ocal, e interligado à c entral telefônica d o hosp ital, q ue disca para

números pré-programados. Além disso, d isponibiliza-se também um freezer reserva

para s uprir eventuais falhas mecâ nicas. O fre ezer m ais novo (T hermo, mod elo

ULT2186-6-D41) p ossui um sistema d e “back-up ” de CO2, qu e também aj uda a

evitar danos às amostras em caso de oscilações de temperatura (International Agency

for Research on Cancer, 2007; Morente et al., 2007; Pitt et al., 2008).

• Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de dados:

Para f acilitar a seleção e o rastr eamento das a mostras para as p esquisas, o

Centro de Pro cessamento de Dado s do H ospital desenvolveu um sistema de

gerenciamento d e dados que permite codificar tod as as amostras pela Classificação

Internacional de D oenças Oncoló gicas (CID- O). Além disso, ele f ornece a

localização imediata e precisa de ca da a mostra dentro de cada freezer, a ssociada a
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dados co mo data d a coleta, tempo d e isquemia fria, tempo d e co ngelamento, tipo

histológico do tumor, idade e sexo do doador e tratamentos prévios realizados.

• Análise do material coletado através de técnica de congelação:

Tumores com identificação macroscópica duvidosa e / ou com extensas áreas de

necrose foram pre viamente analisados pelo patologista plantonista do dia, através de

técnicas de congelação ( cortes histológicos em criostato, i mprint o u rasprint

citológico), para tentar garantir a representatividade da amostra.

• Identificação e manutenção preventiva de todo equipamento:

Os freezers, os containers de armazenamento de nitrogênio líquido e os sistemas

elétrico e d e alarme passaram por um processo de manu tenção preventiva a c ada 6

meses (International Agency for Research on Cancer, 2007), realizado por técnicos e

engenheiros do Departam ento de Eng enharia do Hospital, g arantindo assi m o

perfeito funcionamento dos mesmos.

• Elaboração de protocolos técnicos de funcionamento:

Foram criados POPs e Instruções de Trabalho sobre toda a dinâmica operacional

do b anco de t umores, p ara que na a usência d e u m responsável por d eterminado

procedimento, outra pessoa habilitada possa substituí-lo de maneira correta.

• Criação do Termo de Informação e Consentimento:

Desenvolveu-se u m termo d e consentimento e informação para o paciente,

explicando e pedin do autorização para a coleta de tecidos para s erem usados em

estudos e pesq uisas, e garantindo seu anonimato (Anexo A). Cada ter mo f oi

previamente ass inado pelo paciente ou re sponsável legal. De vido à nova le gislação

brasileira p ara b iobancos, criada em 2011 p elo Conselho Nac ional de Saú de,
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elaborou-se um n ovo termo de consentimento, que está e m aprovação na Comissão

Nacional de Ética em Pesquisa (Anexo B).

3.2.1 Divisão do banco de tumores em banco pré e banco pós à implantação do

programa de garantia e controle de qualidade

 Para avaliar a eficácia d o p rograma implantado, o banco de tumores foi

dividido em banco pré-controle de qualidade (banco pré) e em banco pós-controle de

qualidade (banco pó s), neste e studo. O banco p ré continha as amostras coletadas

entre 23/03/06 (data da coleta da primeira amostra do banco) e 30/06/08, período em

que não havia um p rograma de controle e garantia de qualidade. Os meses de ju lho,

agosto e setembro d e 2008 foram usados para t reinamento e edu cação d e todos os

envolvidos c om o b anco. O banco pós en globou as amostras de tecid o tu moral

colhidas de 01/10/08 a 30/09/2011, período que contava com o programa de controle

e garantia de qualidade.

3.2.1.1 Seleção das amostras para a comparação entre banco pré e banco pós

Após três an os de início do t rabalho, foram separad as 100 amostras de tecido

tumoral do banco pré e 100 do banco pós. Essas 200 amostras foram selecionadas de

forma alea tória, por u m fu ncionário d o ban co, que ap enas b uscou no si stema de

gerenciamento de dados a topo grafia, para homogeneizar a amostragem e o período

de coleta, p ara se parar os banco s, de manei ra que se obteve 2 0 de m ama, 20 d e

pulmão, 20 de tireóide, 20 de estômago e 20 de intestino grosso (colorretal), de cada
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banco. Através da extração d e RNA total e de DNA, avalio u-se a q ualidade das

amostras selecionadas e comparou-se os dois bancos.

3.2.2 Coleta das amostras para a comparação entre os dois intervalos de TIF

Entre outubro de 2008 e julho de 2009, período que já contava com o programa

de garantia e controle de qualidade, foram colhidas 20 amostras tumorais de tireóide,

20 d e mama, 20 d e p ulmão, 20 d e colorretal e 20 d e estôma go, d e 10 0 p acientes

diferentes, com TIF m enor que 30 m inutos (tempo sugerido por alg uns b ancos),

dependendo do tem po e m q ue cada espécime cirúr gico c hegava n a s ala de

congelação. Do s mesmos tumores desses mesmos pacientes também foram colhidas

20 amostras tumorais de tireóid e, 20 d e mama, 20 d e pulmão, 20 de colorretal e 20

de estômago c om um TIF d e 45 minutos ( tempo escolhido po r n ós). Através da

extração d e RNA foi avaliada a qualidad e da s 200 amostras c oletadas, qu e foram

comparadas dentro dos dois intervalos de TIF e de cada topografia.

3.2.3 Macrodissecção de todas as amostras estudadas

Antes de com eçar a extração, as amostras criopreservadas foram co locadas em

pinos contendo um mei o para tec ido congelado chamado Tissue-Tek OCT (Sakura,

USA), que eram e ncaixados em um criostat o (Leica CM1 850 UV , GE), para a

obtenção de cortes histológicos. Os cortes com 5 µm de espessura fo ram colocados

em lâminas de vidro e corados por HE (Merck KGaA, GE), para serem avaliados por

um patologista em microscópio óptico (Nikon Eclipse E-200), que circundou a área
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tumoral com caneta de mar cação p ermanente, deixando de f ora á reas contendo

necrose, fibrose, tecido normal e calcificação. Amostras contendo menos de 70% de

células tumorais v iáveis ou mais d e 30 % de necrose por en tre as cél ulas tum orais

foram descartadas (Boudou e t al., 2010).  C ada lâmina marcada pelo patologista foi

utilizada como “guia”, para selecionar o te cido tumoral que estava no criostato , para

que e le pud esse ser cor tado co m bisturi estéril e ind ividual e e nviado p ara a

maceração ou homogeneização.

3.2.4 Maceração manual das amostras utilizadas na comparação entre os dois

intervalos de TIF

Após a macrodissecção, ess as amostras qu e seriam extraídas com Trizol 

(Invitrogen), fo ram e nvolvidas e m p apel alumínio e maceradas m anualmente com

auxílio de um martelo, para em s eguida serem colo cadas em t ubos cri ogênicos

contendo o reagente e armazenadas em freezer a -80ºC, até o momento da extração.

3.2.5 Maceração automatizada das amostras usadas na comparação entre a

qualidade do banco pré e banco pós

Essas amostras macrodissecadas, qu e seriam extraídas através de Kits, fo ram

colocadas em t ubos própri os do homogeneizador d e teci dos Precell ys 24 ( Bertin

technologies), co ntendo esferas d e cerâmicas e rea gente d o p róprio Kit, p ara então

serem homogeneizadas a uma velocidade de 6.500 rpm, em 2 ciclos de 10 segundos,
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com um interv alo d e 5 m inutos, no qu al a amo stra repo usava em gelo, para em

seguida iniciar-se o processo de extração.

3.2.6 Extração de DNA e RNA total para avaliar a qualidade das amostras

estudadas

A extração de DNA e de RNA total das amostras foi realizada no laboratório do

Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de Câncer de Barretos.

3.2.6.1 Extração de RNA total das amostras utilizadas na comparação entre os

dois intervalos de TIF

A extração de RNA total das amostras utilizadas para avaliar os dois intervalos

de TIF foi realizada entre janeiro e jun ho de 2010.   De aco rdo com o p rotocolo de

extração do laboratório, baseado em publicação prévia (Sambrook, Russel, 2001), foi

utilizado o reagente Trizol (Invitrogen, Suécia), que realizou a homogeneização o u

“lise” da am ostra, rompendo as células e d issolvendo os c omponentes celulares,

mantendo a integridade do RNA. A adição de clorofórmio, seguida da centrifugação,

separou a so lução em fases aquosa e orgânica. O RNA permaneceu exclusivamente,

na fase aquosa. Depois da transferência d a fase aquosa para um novo tubo , o RNA

total foi recuperado po r p recipitação co m isopropanol, e o DNA e a s p roteínas da

amostra ainda pud eram ser recup erados por pr ecipitação sequencial. A pr ecipitação

com etanol resultou em DNA na in terface e uma precipitação adicio nal com

isopropanol produziu proteínas a partir da fase orgânica.
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3.2.6.2 Extração de DNA e RNA total das amostras utilizadas na comparação

entre o banco pré e do banco pós

A extração d e D NA e de RNA tot al das a mostras utilizadas pa ra av aliar a

qualidade do b anco pré e do banco pós foi realizad a entre ou tubro de 2011 e março

de 2012. P ara a extração, for am utilizados os Kits (RNeasy Mini K it e DNea sy

Tissue Kit) (Qiagen), seguindo instruções do fabricante.

3.2.7 Avaliação da qualidade do DNA e do RNA total das amostras

 A qualidade do RNA tota l foi avaliada pela sua pureza e pela sua degradação e

a do DNA pela sua c oncentração e pureza (Pitt et al., 200 8; Ge ne quantification,

2012).

A pu reza (au sência de contaminação por pr oteínas e / o u por reag entes

químicos) do R NA total e do DNA foi avali ada por espectrofotômetro ( Nano Vue,

General Electric), sendo analisada com base na relação de absorbância A260nm A280nm

para av eriguar a c ontaminação por proteínas e na relação d e absorbância A260nm

A230nm para c hecar a contam inação por sai s ou reagentes q uímicos (fenol, por

exemplo), onde as razões A260/A280 e  A260/A230 devem ser  1.8 (S taal et al ., 20 06;

Oxford Gene Technology, 2012). A concentração do D NA tam bém f oi f ornecida

pelo espectrofotômetro.

A d egradação do RNA f oi avaliada utilizando-se o equipamento A gilent 2100

Bioanalyser co m o Agilent RNA 60 00 Nan o Chip (Ag ilent Tech nologies, USA),

conforme instruções do fabricante. Ela foi expressa pelo RIN, onde valores de RIN <
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3 indicavam RNA to talmente degradado, 3 < RIN  5 RNA parcialmente degradado

e 5 <  RIN  10 RNA intacto. Exemplos de RNA degradado, parcialmente degradado

e intacto são ilustrados na figura 13.

Figura 13 - Imagens típicas da q ualidade do RNA representada por eletroferograma
e gel virtual
Fonte: Viana et al., 2012

3.3 Análise estatística

O programa utilizado foi o SPSS software do Windows, versão 15.0.

Foi feita a com paração de proporções d e parâmetros qualitativos entre os 2

bancos (pureza do DNA e do RNA e degradação do RNA) e entre os 2 intervalos de

TIF (degradação do RNA). Na comparação dos 2 bancos, tanto para pureza quanto

para d egradação, fo i usado o Teste do qui-quadrado, pois as variáveis er am

independentes e os dados qualitativos. Na comparação entr e os 2 inter valos de TIF

(até 30  e 45 minutos) e entre as to pografias (para degradação do RNA), foi também

utilizado o Teste do qui-quadrado e o Teste exato de Fisher, pois embora as amostras

comparadas sejam do m esmo tumor, ela s s ão diferentes, sendo co nsideradas

variáveis independentes (Dawson, Trapp, 2003).

A signif icância estatística ad otada fo i de 0,05 . Valores de p menores que 0,05

foram considerados significantes.
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3.4 Questões éticas

O estudo fo i aprovado no CEP do Hospital de Câncer d e Barretos com número

131/2008 no dia 14 d e fevereiro de 2008 e na C omissão de Ética para A nálise d e

Projetos de Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP com número 1009/08 em 20

de novembro de 2008.

 As amostras coletadas foram previamente au torizadas pelos do adores, a través

do termo de informação e consentimento ao paci ente, qu e foi assinado pelo mesmo

ou responsável em cada caso.
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4 RESULTADOS

4.1 Comparação entre os bancos pré e pós controle de qualidade

Ao comparar-se as amo stras do ban co p ré e do b anco pós, atr avés do RIN,

encontrou-se respectivamente 95 (95%) e 94 (94%) amostras com RNA total intacto,

3 ( 3%) e 1 (1 %) c om RNA t otal parcialmente d egradado e 2 (2 %) e 5 (5 %) com

RNA total degradado (p=0,318 - Tabela 1). Ao avaliar-se o número de amostras com

RIN acima de 7 , consideradas ideais para experimentos de microarray, encontrou-se

73 (73%) no banco pré e 87 (87%) no banco pós (p=0,013 - Tabela 2).

Tabela 1 - Comparação entre as amostras dos bancos pré e pós, com relação à
                   integridade do RNA

RNA Banco pré Banco pós TOTAL

Degradado 2 (2 %) 5 (5 %) 7 (3,5 %)

Parcialmente
degradado 3 (3 %) 1 (1 %) 4 (2 %)

Intacto 95 (95 %) 94 (94 %) 189 (94,5 %)

p=0,318

Tabela 2 - Comparação entre o número de amostras dos bancos pré e pós, com relação
aos valores do número de integridade do RNA (RIN),
considerados ideais para estudos de microarray

RIN Banco pré        Banco pós TOTAL

< 7 27 (27 %) 13 (13 %) 40 (20 %)

 7 73 (73 %) 87 (87 %) 160 (80 %)

p=0,013
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Analisando a pureza do RNA, através da r azão d e absorbân cia A 260/A280

(contaminação por proteínas) encontrou-se 93 (93%) de amostras puras no banco pré

e n o banco pó s (p=1,000 - Tab ela 3) e da ra zão d e absorbância A260/A230

(contaminação po r reag entes q uímicos) en controu-se 53 (53 %) no b anco p ré e 5 1

(51%) no banco pós (p=0,777 - Tabela 4).

Tabela 3 - Comparação entre as amostras dos bancos pré e pós, com relação à
                   contaminação do RNA por proteínas

RNA Banco pré Banco pós TOTAL

Puro 93 (93 %) 93 (93 %) 186 (93 %)

Contaminado 7 (7 %) 7 (7 %) 14 (7 %)

p=1,000

Tabela 4 - Comparação entre as amostras dos bancos pré e pós, com relação à
                   contaminação do RNA por reagentes químicos

RNA Banco pré Banco pós TOTAL

Puro 53 (53 %) 51 (51 %) 104 (52 %)

Contaminado 47 (47 %) 49 (49 %) 96 (48 %)

p=0,777

Todas as amostras de DNA apresentaram boa concentração. Com relação a sua

pureza, analisando a razão A 260/A280, en controu-se 10 0 (100%) amostra s p uras no

banco pré e 98 (98%) n o banco pós (p=0,497 - T abela 5) e analisando a razã o

A260/A230, encontrou-se 89 (89%) e 87 (87%) respectivamente (p=0,663 - Tabela 6).
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Tabela 5 - Comparação entre as amostras dos bancos pré e pós, com relação à
                   contaminação do DNA por proteínas

DNA Banco pré Banco pós TOTAL

Puro 100 (100 %) 98 (98 %) 198 (99 %)

Contaminado 0 (0 %) 2 (2 %) 2 (2 %)

p=0,497

Tabela 6 - Comparação entre as amostras dos bancos pré e pós, com relação à
                   contaminação do DNA por reagentes químicos

DNA Banco pré Banco pós TOTAL

Puro 89 (89 %) 87 (87 %) 176 (88 %)

Contaminado 11 (11 %) 13 (13 %) 24 (12 %)

p=0,663

4.1.1 Amostras armazenadas em freezer a -80ºC a mais de 5 anos

Das 100 amostras do banco pré, 16 foram coletadas no ano de 2006, ou seja, há

mais de 5 anos. Destas todas apresentaram RNA intacto e 13 tiveram RIN acima de 7

(Tabela 7).
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Tabela 7 - Número de integridade do RNA (RIN) de cada amostra coletada no
ano de 2006, de acordo com a topografia

Topografia RIN

Colorretal 7,4

Colorretal 7,4

Colorretal 9,3

Colorretal 9,8

Colorretal 9,8

Estômago 6,4

Estômago 8,7

Estômago 9,3

Estômago 10

Mama 8,1

Mama 8,2

Mama 9

Pulmão 6,4

Pulmão 6,9

Pulmão 8,8

Pulmão 9

4.2 Comparação entre os tempos de isquemia fria

Ao comparar-se as 98 amostras tumorais (2 foram excluídas na macrodissecção

por apresentarem mais d e 30 % de necrose po r entre as c élulas tu morais) col etadas

com TIF de até 30 minutos com as 100 coletadas com TIF de 45 minutos, observa-se

que a quantidade de amostras com RNA degradado e parcialmente degradado quase

dobrou e que a com RNA ín tegro reduziu p ela m etade, com o aumento do T IF
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(p<0,001 - Tabela 8). Ana lisando as diferentes topografias, nota -se que as a mostras

de t ireóide e as colorretais f oram as que apresentaram maio r degradação do RNA

total com o aumento do TIF (p=0,006 e p=0,030 respectivamente - Tabela 8 ). Com

relação às amostras de mam a, percebe-se um a umento significativo e m relaç ão à

quantidade de RNA de gradado, uma red ução impo rtante na quantidade co m R NA

íntegro e qu e o número d e amostras co m RNA parci almente d egradado não sofreu

alteração, co m o aumento d o T IF (p=0,131 - Tab ela 8). As amo stras de pu lmão,

seguidas pelas de estômago, foram as qu e sofreram menor de gradação do seu RNA

com o aumento do TIF (p=0,919 e p=0,384 respectivamente - Tabela 8).

Tabela 8 - Comparação entre os tempos de isquemia fria e a qualidade do RNA total em todas as amostras

Tempos de isquemia fria

Até 30' 45'Amostras

Intacto Degradado Parcialmente
degradado Intacto Degradado Parcialmente

degradado

Tireóide 16 (80 %) 3 (15 %) 1 (5 %) 6 (30 %) 7 (35 %) 7 (35 %) p=0,006

Colorretal 11 (55 %) 6 (30 %) 3 (15 %) 4 (20 %) 14 (70 %) 2 (10 %) p=0,030

Mama 14 (70 %) 4 (20 %) 2 (10 %) 8 (40 %) 10 (50 %) 2 (10 %) p=0,131

Pulmão 7 (36,9 %) 7 (36,8 %) 5 (26,3 %) 6 (30 %) 9 (45 %) 5 (25 %) p=0,919

Estômago 15 (79 %) 4 (21 %) 0 (0 %) 12 (60 %) 7 (35 %) 1 (5 %) p=0,384

TOTAL 63 (64,3 %) 24 (24,5 %) 11 (11,2 %) 36 (36%) 47 (47 %) 17 (17 %) P<0,001
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4.3 Comparação entre os métodos de extração do RNA: Trizol x Kits

Ao comparar-se as 1 00 a mostras e xtraídas com Tr izol (do TIF de até 3 0

minutos) com as 98 extraídas com Kits (do banco pós, que também adotou TIF de até

30 minutos), encontra-se u m número bem m aior de am ostras com RNA ín tegro no

grupo que foi utilizado Kits durante o processo de extração (p<0,0001 - Tabela 9).

Tabela 9 - Comparação da integridade do RNA nas amostras extraídas com
       Kits e com Trizol

RNA Kits Trizol TOTAL

Degradado 5 (5,0 %) 24 (24,5 %) 29 (14,6 %)

Parcialmente
Degradado 1 (1,0 %) 11 (11,2 %) 12 (6,1 %)

Intacto 94 (94 %) 63 (64,3 %) 157 (79,3 %)

p<0,0001
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DISCUSSÃO
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5 DISCUSSÃO

Estudos relatando a manipulação do tecido fresco entre a cirurgia e subsequente

congelamento e armazenamento no banco de tu mores, são escassos. Acredita-se que

o TIF possa ter efeitos si gnificativos na inte gridade e n os níveis de expressão do

RNA, p odendo co nsequentemente, influen ciar n os res ultados dos es tudos de

expressão gênica. No entanto, não se sabe a partir de que tempo de isquemia fria uma

amostra de tecido estará desqu alificada para a posterio r análise de RNA (M icke et

al., 2006) . Deve-se se mpre co ntrolar o TIF, pois de ac ordo com Morente  et al .,

(2006) o tempo de i squemia quente du rante a ciru rgia, não pode ser p revisto e nem

controlado com preci são. Ao comparar-se a qu alidade d as 100 amostras coletadas

com TIF de até 30 minutos com as 100 coletadas com 45 minutos, constata-se que o

grupo de 30 m inutos, principalmente em a lgumas topografias, foi bem melhor que o

de 45. An alisando cada to pografia em sep arado, ob serva-se que em t odas houve

aumento da degradação do RNA to tal com a progressão do TIF (embora em pulmão

e estômago não ten ha havido sig nificância estatística), e co nsequentemente, u ma

piora na qualidade d as amostras. As a mostras de tireóide e as c olorretais, se guidas

pelas de m ama, foram as que apre sentaram m aior d egradação do RNA to tal,

enquanto as de pulmão e estômago mostraram maior estabilidade, com o aumento do

TIF. Este e studo t em um a casuística g rande e engl oba diferen tes topografias,

comparado aos outros estudos da l iteratura, que serão discutidos a seguir, e p ermite

concluir que o TIF, embora se ja tecido dependente, é o p rincipal fator relacionado à

degradação e deve ser sempre o menor possível, não devendo ultrapassar 30 minutos.
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 Spruessel et al. ( 2004), avaliaram o impacto da isquemia no s p erfis d e

expressão g ênica e protéica de teci dos neoplásicos e não neoplásicos de cólon, e

mostraram qu e as alterações i niciais nesses per fis já fo ram observadas de 5-8

minutos após a ressecção do cólon. Quinze minutos após a cirurgia, 10-15% de todos

os genes e proteínas detectáveis d iferiram sig nificativamente dos valores de base, e

que 30 min após a ci rurgia i sto ti nha au mentado p ara 20 %. H uang et al. (2001 ),

também estudando amostras tumorais de cólon, quantificaram os efeitos da isquemia

e concluíram qu e o tempo de isquemia men or que 20 min utos f ornece p erfis d e

expressões gênicas relativamente estáveis e que um tempo de isquemia maior que 40

minutos mostrou resultados com desvios significativos. Esses dois estudos, condizem

com os nossos achados em amostras de cólon, e reforçam a idéia que a degradação é

tecido dependente e que o TIF é o principal fator relacionado à degradação.

Blackhall et al. (2004 ), a o analisarem a estab ilidade e a heterogeneidade dos

perfis d e expressão gênica em amostr as de cân cer d e pulmão, em di ferentes

intervalos de isquemia fria (até 120 minutos), observaram que o RNA extraído desses

tecidos não ap resentou nenhum padrão de mudança na expressão gênica, em r elação

aos diferentes intervalos de tem po, mas concluí ram que é prudente congelar a

amostra o ma is rápido possíve l após a ress ecção, i dealmente dentr o de 30-60

minutos. Esses a chados poderiam condizer com os do present e estu do nas amostras

de pulmão ao analisar-se o TIF, já que não houve diferença significante entre 30 e 45

minutos. Porém as nossas amostras de pulmão já estavam com a qualidade ruim com

o tempo de 30 minutos, não permitindo tal comparação. Tal fato pode ser justificado

pelo método de extração, que será discutido mais adiante.
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Dash et al. (2002), estudaram amostras de câncer de próstata, para verificar se o

TIF de 1 hora afetava a degradação do RNA, e mostraram que menos de 0,6% dos

genes estudados foram afetados. Embora não se tenha estudado amostras de próstata,

esses achados servem para reforçar a hipótese de que o TIF é tecido dependente.

Segundo o estudo de Mi cke et al. (2 006), o RNA man teve-se est ável, dur ante

várias horas, em tecido fresco de amígdalas a temperatura ambiente. Embora também

sirva p ara reforç ar a h ipótese d e q ue o TIF é tecido d ependente, eles usaram um

pequeno número d e a mostras e não u tilizaram o RIN, qu e é um i ndicador de

integridade mais preciso.

Rudloff et al. ( 2010) observaram em amostras de pânc reas que o T IF de até 1

hora não inf luenciou negativamente na qualidade do RNA total. O mesmo o correu

com John sen et a l. ( 2010) em am ostras t umorais d e adr enal, a chados esses que

podem indicar que esses tecidos são mais resistentes à isquemia.

Essa p arte do nosso trabalho resultou na pub licação d e um artigo em re vista

internacional (Anexo C).

Comparando as amostras do b anco pré e d o b anco pós, com re lação à

integridade e à pur eza do RNA, obse rva-se q ue pr aticamente n ão ho uve d iferença

entre elas. Embora não tenha sido encontrado um valor exato na literatura, o fato dos

dois bancos apresentarem mais de 90% das amostras estudadas com RNAs íntegros e

livres de contaminação por proteínas (A260/A280), em todas as topografias estudadas,

é um indicativo de excelente qualidade. Aproximadamente, metade das amostras dos

dois ban cos apresentou alg um grau d e conta minação por reag entes qu ímicos

(A260/A230), porém a relaç ão A260nm A230nm é usada como uma medida secundária da

pureza do ácido nucléico (Oxford Gene Technology, 2012). Fatores como a diluição
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da amostra e até mesmo o fenol podem influenciar na preci são da relação A260/A230

(Oxford Gene Technology, 2012). No presente trabalho isso deve ter ocorrido porque

a quantidade de re agente (fenol) u tilizada durante o p rocesso de extração é padrão

para 30 m g de tecido e após a macrodissecção o s fragmento s de tecid os não e ram

pesados rotin eiramente. Co nsequentemente, e m qu antidade menor de teci do pod e

ocorrer impregnação do reagente, causando a contaminação observada. Embora essa

relação seja u ma med ida secundária d a pur eza do ácido nuc léico, a p artir deste

estudo, todo teci do que for s ubmetido à ex tração de áci dos n ucléicos, se rá

previamente pesado. O banco pós se destacou ao avaliar o número de amostras ideais

para estudos de microarray, ou seja, aquelas com RIN maior ou igual a 7 (Schroeder

et al., 2006 ), com 14% a mais qu e o banco p ré, por provável interferência d o TIF,

ainda não co ntrolado no b anco p ré. A o co mparar-se as amostras do s dois banco s,

analisando a c oncentração e a pureza do DNA , pra ticamente n ão se encontra

diferença, esta ndo as mesmas com excelente qualidade. Pelo fato d e am bos o s

bancos apresentarem RN A de excelente qualidade, c onclui-se qu e não hou ve

diferença com relação a técnicas de assepsia, ou se ja, a substituição da l avagem dos

instrumentos d e c oleta (u tilizada no b anco pré após cada co leta) p elo uso de

instrumentos estéreis (utilizados no b anco pó s após cada coleta). Mesmo assim

decidiu-se manter o uso de materiais ester ilizados, com o intuito de evitar po ssíveis

contaminações.

Há um a grande po lêmica na literatu ra com r elação ao u so ou não d e

conservantes d e RN A, como o RNAl ater, a ntes do congelamento ráp ido em

nitrogênio líq uido. Há preocupações de qu e o u so d esses conservantes po de al terar

tanto a preservação do tecido para exame histológico e imunohistoquímico quanto a
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sua expressão gênica. Segundo L awson et al. (20 10), esses conservantes são fortes

agentes des naturantes qu e têm o pot encial de to rnar o s teci dos a rmazenados

inadequados pa ra estu do i munohistoquímico e que permitem su bsequente extração

de RNA de m elhor quali dade a penas e m am ostras pequenas (p rovenientes d e

biópsias), onde ocorre rápida penetraç ão d a solução conservante. Isso não d eve ser

verdade para as amo stras mai ores, onde seria necessár io m ais tempo para o

conservante penetrar, anulando qualquer vantagem. Micke et al. (2006) relataram que

o RNAlate r p roduziu o enc olhimento s ignificativo dos tecidos e alterações

importantes na expressão de vários genes  por RT-PCR. O presente estudo não usou

conservantes d e RNA ante s do co ngelamento ráp ido d as amostras provenientes de

peças cirúrgicas, apenas controlou o TIF e a maioria delas apresentou RNA t otal de

ótima qu alidade, condizendo com o trabalho de Jo hnsen e t al. (2010),  que

demonstrou qu e a qualidade do RNA total avaliada através do Agi lent Bioana lyzer

não foi diferente entre as amostras armazenadas após congelamento i mediato ou

tratadas com agentes de preservação do RNA.

De acordo com Isabelle et al. (2006), Morente et al. (2006), Mager et a l. (2007)

e Ivan et a l. (2008) é mel hor usar o isopentano (2-metil butano) como op ção para o

congelamento r ápido d as amostras, por ele ser u m crio condutor mais eficiente e

causar menos cr ioartefatos que o ni trogênio líquido. Dev ido ao difícil manuseio do

mesmo, escolheu-se a alternativa de colocar a amostra dentro de tubos de criogenina

e realizar o co ngelamento súb ito direto em nitrog ênio líquido. Obteve-se excelentes

resultados, ou seja, amo stras com a ltos ín dices d e qualidade e com morfo logia

preservada.
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Pouco se s abe da criopreservação em l ongo prazo ( Reis e t al ., 2 010). Muito s

cientistas acr editam q ue o ar mazenamento d e tecidos a temperaturas mais baixas

auxilia na preservação da integridade da amostra em longo prazo, entretanto não há

um co nsenso geral sobre i sso (Mishra et at., 2007 ). Tecidos humanos obti dos para

pesquisa são congelados e armazenados por períodos variáveis. Convencionalmente,

considera-se que q uanto mais l ongo o período d e ar mazenamento, meno r se rá o

rendimento ou a qualidade do ácido nucléico. No entanto, faltam estudos controlados

para v alidarem estas o bservações (Jewell et al., 200 2). Os m étodos de

armazenamento são v ariados. As amostras são frequentemente, arm azenadas em

freezers a -80°C, ou p referencialmente, d entro de f reezers co m ni trogênio em fas e

líquida ou d e v apor ( Loken, Dem etrick, 2 005). O armazen amento d e tecido

congelado em freezers a -80°C tem al gumas vantagens em co mparação c om o

armazenamento em ni trogênio líqu ido, ta is c omo m aior acessi bilidade à amostra,

facilidade n a insta lação, manutenção e cu sto men ores.  No e ntanto, o nitro gênio

líquido g arante uma te mperatura ma is baixa e m ais estável (Helsing et al ., 20 00).

Para u m arm azenamento mais longo d o qu e cin co anos, o nitrogênio líquido é

recomendado (International Agency for Research on Cancer, 2007). Qualman et al.

(2004) propuseram que os tecidos devem ser armazenados em freezers de nitrogênio

líquido em fase de vapor, porque as amostras mantidas a cerca de -170°C apresentam

uma maior in tegridade do qu e as man tidas a temp eraturas mais elev adas e q ue

freezers a -8 0°C dev em ser utilizados p ara o armazename nto de tecido em curto

prazo (uma sem ana o u menos). Segundo Mish ra et at. (2007) a temp eratura p ara

armazenamento a l ongo p razo d eve se r  menor que -80°C. Chu et al . ( 2002)

estudando tecidos ginecológicos (tumorais e n ão t umorais) conc luíram que a
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integridade do DNA permanece inalterada após longo período de congelamento em

freezer a - 80°C, enqu anto a integr idade do RNA é co mprometida após 5 anos o u

mais de armaze namento. Segundo Yu e Zhu ( 2010), a tem peratura de

armazenamento de -80ºC foi reconhecida como uma condição adequada pela maioria

dos bancos de tecido s, porém, depois d e quanto tem po essa p reservação afeta a

atividade biológica e a integr idade das macromoléculas ainda é incerto. Este e studo

constatou qu e t odas a s 16 amo stras do banco pré, c ongeladas rap idamente em

nitrogênio líquido e armazenadas há mais de 5 anos em freezer a -80ºC, apresentaram

excelente qualidade, todas com RNA intacto e 13 (81,25%) delas com RIN ac ima de

7, mostrando a eficiência da criopreservação a -80ºC em longo prazo e contradizendo

alguns trabalhos citados acima. Pretende-se estudar a qualidade de parte das amostras

armazenadas há 10 anos, c om o intuito d e a valiar a criopreservação a -8 0ºC nesse

período, porém isso só ser á possíve l daqui a 3 anos, quando as primeiras amo stras

coletadas completarão esse tempo.

De acordo co m Staal et a l. (2 006) e Tang et al. (2012), o método de extração

(Trizol versus RNeasy) afeta os p adrões de expressão do RNA no sangue. Observa-

se que as nossas amostras teciduais, p rocessadas com h omogeneizador de tecidos e

extraídas com RNeasy Mini Kit apresentaram melhor qualidade do RNA ( 94% delas

apresentando RNA intacto), que as macerada s manualmente e extraídas com Trizol

(64,3% delas apresentando RNA intacto), nos advertindo que protocolos de extração

podem afetar n egativamente a qu alidade do s tecidos e cons equentemente o s

resultados. Is so pod e justifi car o fato de qu e apenas 7 (36,9%) d as nossas 2 0

amostras de pulmão selecionadas para es tudar o TIF de até 30 min utos (extraíd as

com Trizo l) ap resentarem RNA i ntacto, qu ando comparadas as 1 8 (90 %) das 2 0
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amostras de pulmão selecionadas para estudar o banco pós, também com TIF d e até

30 m inutos, p orém extraíd as com Kits. U m segundo a rtigo so bre os ach ados d a

comparação en tre os ban cos pré e pós, rel atados an teriormente, ser á s ubmetido à

publicação em 2013.
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6 CONCLUSÕES

• Não houve diferença entre a q ualidade das amostras tumorais do banco pré e

do banco pós, com r elação à qualidade dos á cidos n ucléicos, esta ndo ambos com

excelente qualidade.

• O banco pós se destacou por apresentar maior número de amostras com RIN

acima de 7, ideais para estudos de microarray.

• O TIF é mu ito importante pa ra a preservação da qualidade do RNA t otal de

amostras tumorais criopreservadas, sendo o principal fator relacionado à degradação,

que é tecido dependente.

• Ao coletar amostras p ara banco de tumores, deve-se evitar q ue o T IF seja

maior que 30 minutos.

• Os método s de processamento do tecido e de extração i nterferem na

qualidade do RNA total, s endo que amo stras com maceração automatizada e

extraídas c om R Neasy Mini Kit ap resentaram melhor qu alidade do RNA, que as

maceradas manualmente e extraídas com Trizol.

• Realizou-se o congelamento imediato das amostras coletadas diretamente em

nitrogênio líq uido e n ão se obte ve prob lema com rela ção à qualidade dos á cidos

nucléicos.
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7 ANEXOS

Anexo A - Termo de informação e consentimento aplicado no trabalho
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Anexo B - Novo TCLE do Hospital de Câncer de Barretos

TERMO DE INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO PARA GUARDA E
UTILIZAÇÃO DE

MATERIAL BIOLÓGICO DE
PACIENTES PORTADORES DE TUMORES

Os pesquisadores dest e Hospital, em co njunto com o Instituto de Ensino e Pesquisa da
Fundação Pio XII, desenvolvem pesquisas para conhecer melhor os mecanismos do câncer e,
portanto, buscar novas possibilidades de prevenção, d iagnóstico e tratamento. Para o bter
maior conhecimento sobre o câncer estamos cria ndo um “Banco de Amostras de Material
biológico” (BIOBANCO) de indivíduos com e sem câncer. “Amostra de material biológico”
é qualquer mat erial que possa s er extraí do do seu corpo para análise, como, por ex emplo,
tumor, sangue, saliva, urina, secreção, entre outros.

No seu caso, você tem diagnóstico ou suspeita de câncer e está sendo co nvidado(a) a
participar do BIOBANCO doando material biológico para o Hospital de Câncer de Barretos.
O seu material doad o será compar ado futuramente com o de outros indivíduos em estudos
sobre as causas, t ratamentos e prevenção do câncer. Ao comparar suas amostras com o d e
outros indivíduos, alterações genéticas que afetam o surgimento e desenvolvimento do
câncer poderão ser encontradas. Os resultados dessas pesquisas, incluindo genes, poderão ser
armazenados e m bancos de dados públicos que são supervisionados por autoridade
competente.

A sua participação n este BIOBANCO é voluntá ria e n ão é obrigatória. Você pod e aceitar
participar do BIOBANCO e depois d esistir a qualquer momento. Ist o não tirará nenhum
direito do seu tratamento e assistência neste hospital. Você também poderá pedir a qualquer
momento que as suas informações sejam excluídas completamente do BIOBANCO e que
elas não sejam usadas para mais nada.

A obtenção do m aterial bi ológico não implicará em risco s adicionais ao seu d iagnóstico,
tratamento e chance de cura. Tamb ém não acarretará atraso para o seu diagnóstico e
tratamento. O material doado será armazenado de forma adequada no Hospital de Câncer de
Barretos por período indeterminado.

Juntamente com suas informações g enéticas, outr os dados, t ais como idade e sexo poderão
ser arma zenados nesse mesmo banco de dados. Outras informações a seu respeito poderão
ser obtid as a partir do seu prontuário médico. Ess as pesquisas e a subsequente formação de
bancos d e dados poderão auxiliar pesquisadores do m undo todo a encontr ar genes e
alterações em genes relacionadas ao câncer. Nenhuma informação pessoal que permita sua
identificação (nome, en dereço...) será disponibilizada para acesso público. Somente os
coordenadores do BIOBANCO t erão acesso direto as suas informações. Ta mbém existe a
possibilidade que a sua amostra não seja u tilizada em e studo algum. R esultados dessas
pesquisas n ão serão colocados em nenhum prontuário médico ou relatório para planos d e
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saúde. Da me sma forma n ão terão nenhuma relação c om o tratamento que e stá sendo
oferecido a você.

Apesar do seu m aterial bioló gico ficar guardado no Hospital de Câncer de Barretos, e le
pertence a você. A qualquer momento, durante ou após este estudo, você poderá retirar este
material do hospital ou pedir que seja descartado. O material também poderá ser descartado
se o m esmo perder q ualidade (e, por isso, não puder mais ser usado em qualquer outr o
estudo) ou por iniciativa do Hospital de Câncer de Barretos. Se for por iniciativa do hospital,
o seu material s erá oferecido a, n o mínimo, du as instit uições de pesquisa qu e possuam
BIOBANCO. Se elas não aceitarem o material e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
em Seres H umanos apr ovar, o seu mat erial s erá de scartado conforme o Plano de
Gerenciamento de Resíduos do Hospital.

O Hospital d e Câncer de Barretos tomará todas as m edidas para manter suas infor mações
pessoais (como nome, endereço e outras ) em sigilo. Durante todo o estudo e mesmo depois
que terminar, quando os resultados deste estudo forem publicados em revistas científicas ou
apresentados em co ngressos ou reuniões, a sua identidade será gu ardada em segredo, nã o
sendo revelada qualquer informação a seu respeit o que possa identificar você publicamente.
Contudo, dura nte o estudo, os c oordenadores do BIOBANCO poderão ter acesso aos seus
dados. Mesmo assim, a sua privacidade será mantida. Você também terá direito ao resultado
dos exames realizados com o seu material biológico.

As pesquisas que vierem a utilizar o seu material serão previamente analisadas pelo Comitê
de Ética e m Pesquisa do Hospital de Câncer de Barretos, ou quando for o caso, pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. O seu material será u tilizado
somente se este comitê aprovar o estudo.

A doação do material biológico não terá custos para você. Todos os custos relacionados com
o B IOBANCO s erão pagos p elo Hosp ital de Câ ncer de Ba rretos. Tamb ém não haverá
qualquer tipo de pagamento devido à sua p articipação (mesmo que haja patentes ou
descobertas). Ao assinar este Termo de Consentimento, você não perderá n enhum direito,
inclusive o de indenização por dan o a sua saúde se isto acontecer em virtude da doa ção do
material.

Em caso de dúvidas você poderá entrar em contato com o Hospital de Barretos pelo telefone
(17) 3321-6600 (ramal 6894 - Comitê de Ética em Pesquisa ou ramal 6963 - BIOBANCO).

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO:

Eu,________________________________________________________________________
_______, li e entendi est e termo de consentimento. Eu concordo em ser doador de material
biológico para est e BIOBANCO que será coletado por pessoal especialmente treinado para
este fim. Ent endi qu e o material será adequadamente armaz enado e utilizado futuramente e
de forma anônima em pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital d e
Câncer de Barretos. Eu entendi a informação fo rnecida por est e documento e eu tive a
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oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas. Este documento será assinado em duas
vias, sendo que uma delas ficará comigo.

Embora tenha autorizado a utilização do material b iológico para pesquisa, m anifesto os
seguintes desejos:

1. Concordo que utilizem meu ma terial biológico em futuras pesquisas devidamente
aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital d e Câncer de Barretos
(assinale apenas uma das duas alternativas abaixo):

(   )  Sem necessidade de um novo consentimento para cada pesquisa.

(   )  Com necessidade de um n ovo consentimento para cada pesquisa. Neste caso
gostaria d e ser comunicado pessoalmente ou através de carta registrada c om
aviso de recebimento.

2. Autorizo que os resultados dessa pesquisa, incluindo informações de genes, possam
ser armaz enados em bancos d e dados públicos, d esde que a minha identidade seja
preservada:
(   ) SIM                                             (   ) NÃO

3. Apesar de m inha amostra s er utilizada de f orma anônima, os coo rdenadores do
BIOBANCO tê m acesso à m inha identidade. De ssa forma, eu gostaria de ser
comunicado caso, durante a pesquisa, venha a ser descoberta alguma informação de
relevância no meu risco ou de meus famili ares de desenvolver câncer ou outras
doenças genéticas.
(   ) SIM                                             (   ) NÃO

Caso você tenha respondido SIM, responda abaixo:
No caso da minha falta (falecimento), ...................... (escrever Sim ou Não), autorizo
meu f amiliar, abaix o indicado, a ter acesso a e sta infor mação. O mesmo será
informado por carta, com aviso de recebimento, convi dando-o para comparecer ao
Hospital.

Familiar indicado para receber informações

_______________________________________/___________________________
(Nome do familiar)                                                              ( grau de
parentesco)

Endereço:
________________________________________________________________

Cidade:_______________________________Estado:_________CEP:___________
_
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Por ser verdade, assino este termo.

Nome do(a) paciente / Representante
legal

 Assinatura  D ata

Nome do(a) responsável pela aplicação
do termo de consentimento

 Assinatura  D ata

Nome da(a) testemunha, se for o caso   Assinatura  Data

Anexo C - Artigo publicado
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Abstract Tumor Banks were created to organize the

collection, storage and distribution of biological

samples from oncological patients, facilitating its use

in cancer research. To ensure the quality of the

samples from our bank, we implemented standard

operating procedures international. In order to evalu-

ate the influence of cold ischemia time (time between

surgical removal of the specimen and the snap freezing

of the sample) on the quality of the samples (evaluated

by measurement integrity of their RNA), collected

during 10 months two tumor samples from each

donor, one with up to 30 min of cold ischemia and

other with exact 45 min, totaling 100 different donors

and 200 samples, 40 from each of the following

organs: breast, thyroid, stomach, lung and colorectum.

We extracted total RNA from the samples and with the

aid of a Bioanalyser, evaluate their quality, comparing

it with cold ischemia times in different organs. Among

the samples up to 30 min and the samples with exact

45 min, we respectively found 63 (64.3 %) and 36

(36 %) with intact RNA, 11 (11.2 %) and 17 (17 %)

partially degraded and 24 (24.5 %) and 47 (47 %)

degraded (p \ 0.001). Thyroid and colorectal samples

were more sensitive to variations in cold ischemia time
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(p = 0.006 and p = 0.03, respectively). Stomach and

lungs were less sensitive (p = 0.919 and p = 0.384,

respectively). We concluded that the cold ischemia time

up to 30 min was more efficient to maintain the integrity

of RNA in most samples, and that RNA degradation

varied according to the different topographies.

Keywords Tumor bank � RNA � Quality control �
Degradation � Cold ischemia

Introduction

Cancer incidence has been increasing. According to

estimates from the World Health Organization, in 2008

there were 12.4 million new cases and 7.6 million cancer

deaths worldwide (Instituto Nacional do Câncer 2010).

Knowledge of the human genome and the advanced

study techniques for the analysis of DNA, RNA and

protein have potentially brought a greater impact onto

prevention, diagnosis, prognosis and treatment of most

human diseases (Herpel et al. 2010; Ooslerhuis et al.

2003; Reis et al. 2010). To conduct these studies, models

of the same species are more appropriate, therefore, the

demand for human tissue and tumors increases even

more (Clausen et al. 1989; Thomas 2010).

Tumor banks were created to organize the collec-

tion, storage and distribution of biological samples

from oncological patients, upon completion of the

usual diagnostic protocols, favouring its use in cancer

research (Carvalho et al. 2007; Ooslerhuis et al. 2003;

Yu and Zhu 2010).

A tumor bank of quality requires a comprehensive

integration, with training and motivation of surgeons,

nurses, technicians, pathologists and molecular biol-

ogists, in addition to providing normal and neoplastic

human tissue of high quality with clinical information,

ensuring that samples can be used satisfactorily in

research and studies of gene expression at large

(Morente et al. 2006).

To ensure the quality of stored tissue is crucial

because it is estimated that approximately 10 % of

frozen samples are insufficient for molecular analysis.

Necrosis is the factors that most contribute to this.

Samples containing more than 30 % necrosis are

unsuitable for the extraction of nucleic acids and

proteins (Boudou et al. 2010).

The establishment of tumor banks in research

cancer centers is challenging and crucial for the

development of large-scale multicenter studies

(Canadian Institutes of Health Research 2010; Mo-

rente et al. 2006). In Europe a virtual tumor bank

was created in order to promote and integrate the

tumor banks of various European countries, called

European Human Tumor Frozen Tissue Bank (TuBa-

Frost), which is administered by the Organization of

European Cancer Institutes. This bank has a large

number of high-quality samples that are collected

and stored at the laboratories of the Cancer Centres

and the universities of each collecting country.

Standardization of collection and storage, and a

strict quality control, were adopted by them to

minimize inter-institutional variability (Lopez-Guer-

rero et al. 2006; Morente et al. 2006; Riegman et al.

2006; Van Veen et al. 2006).

According to TuBaFrost and also US, Canada and

Chile Tumor Banks, excellence is based on the

validity of some procedures such as collection,

storage, retrieval and monitoring of samples. Most of

the variations noted in studies that show conflicting

results on the correlation of molecular markers, has

been explained by the lack of standardization in the

collection and storing of samples (Canadian Institutes

of Health Research 2010; Morente et al. 2006).

In the first year of a bank, we must evaluate at every

6 months the quality of 2 % of the samples, by means

of total RNA extraction (more sensitive to temperature

fluctuations than DNA). In subsequent years, are

assessed 1 % of collected samples each year (Mager

et al. 2007; Morente et al. 2006; Pitt et al. 2008).

A good quality RNA must be intact (the molecules

are not fragmented) and pure (free of contaminants

that may be present in the solutions used during the

extraction process or in the tissue of origin), especially

in cases that will be used for enzymatic reactions

(Gene Quantification 2010; Pitt et al. 2008).

The Barretos Cancer Hospital tumor bank was

established in 2006 and now has 73,294 biological

samples than 16,130 donors. Due to the large volume

of samples of our bank, the implementation of the

molecular oncology service, we decided to develop

and implement standard operational procedures for

quality assurance, based upon international standards,

aiming to standardize the collection, freezing, storage

and tracking of samples and then compared the

influence of cold ischemia time on the quality of total
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RNA from samples of different topographies, col-

lected in two different time intervals.

Materials and methods

The study was conducted at the Barretos Cancer

Hospital—Pio XII Foundation, with the participation

of the Tumor Bank, Department of Pathology, Surgi-

cal Centre, Institute of Education and Research (IEP)

and Laboratory of Molecular Oncology, addition to

the participation of the Department of Pathology at

University of São Paulo (USP).

International standards adopted for standardization

and quality assurance

1. Cold ischemia time (time between surgical

removal of the specimen and the snap freezing

of stored sample):

The samples were collected and snap frozen immedi-

ately after surgical specimens were removed and

transported to the pathology room inside the surgical

centre (room for freezing). Maximum cold isquemia

time was set at 30 min (Morente et al. 2006). The

timing control was done using timers (Cronobio,

model SW2018) triggered by nursing assistants or

technicians (in charge of each operating room), so that

the specimen was removed from the patient; and

stopped by the pathologist or technician in charge of

collection, at the moment when the fragment was snap

frozen in liquid nitrogen.

2. Aseptic techniques to dissect the material:

The surgical specimens were transported to the

freezing room in stainless steel trays covered with

surgical drapes, both sterile. The collector wore gloves

and surgical materials (tweezers, scissors and scalpels)

sterile, swapping them between the dissection of

normal and neoplastic tissue (Canadian Institutes of

Health Research 2010; Isabelle et al. 2006; Mager

et al. 2007; Morente et al. 2006; Roa and Artigas

2008).

3. Previous analysis of the material collected by

means of freezing/cytological imprint technique:

Tumors with dubious Macroscopic identification

and/or presenting extensive necrosis were previously

analysed by the pathologist under an optical micro-

scope (Nikon Eclipse E-200), after histological sec-

tioning under cryostat (Leica CM 1850 UV) or

cytological imprint, both stained with haematoxylin

and eosin in order to ensure the representativeness of

the sample.

4. Size and quantity of collected sample and storage

container:

From one to four fragments of neoplastic tissue

were collected, measuring from 0.5 to 1.0 cm3

depending on the size of each tumor, always taking

care to never compromise the diagnosis (Canadian

Institutes of Health Research 2010; Isabelle et al.

2006; Mager et al. 2007; Morente et al. 2006; Roa and

Artigas 2008). We also collected normal tissue if

present, in similar size and quantity to the neoplastic

ones. The neoplastic tissue samples were placed in

sterile cryogenic tubes of 2 ml (Greiner bio-one) with

red caps, and normal tissue with green caps, identified

with the Hospital Registry (RH) of the patient, date

and topography of collection, using permanent marker

pen (EasyPath, model 51-05031).

5. Rapid freezing techniques:

The cryogenic tubes with samples were placed in a

container of 5 litres (ABS, model SC11/7), containing

liquid nitrogen at vapour phase at a temperature of

approximately -196 �C, for their immediate freezing.

6. Tissue Storage:

Twice a day, in the end of the morning and in the

afternoon, the tissues were transferred to the tumor

bank in a thermo flask (Thermo) containing liquid

nitrogen, they were then registered and stored in a own

freezer (Thermo, model 906) to a temperature of

-80 �C, with room temperature not higher than 22 �C

(Isabelle et al. 2006; Mager et al. 2007; Morente et al.

2006, Roa and Artigas 2008).

7. Security System for freezers:

To prevent damage caused by large fluctuations in

temperature or power outage, a safety system for

electricity was implemented, connecting freezers to an

emergency generator. An alarm was also installed to

monitor any temperature change greater than 10 %

above or below -80 �C, with local audible and visual

warnings, and interconnected to the hospital switch-

board, which dials pre-programmed numbers.
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8. Coding of samples:

To facilitate the selection of samples for research,

they were all coded by CID-O (International Classi-

fication of Diseases Oncology).

Collecting of 200 samples used to compare

the quality of RNA at two time intervals

and different topographies

We started collecting 6 months after the beginning of

standardization and implementation of the quality

assurance program. It was collected at the freezing

room for 10 months two tumor samples from each

donor, one with up to 30 min (recommended by some

biobanks) of cold ischemia and other with exact

45 min (devised by us), totaling 100 different donors

and 200 samples, 40 from each of the following

organs: breast, thyroid, stomach, lung and colorectum.

Assessing the quality of samples through

the extraction of RNA

The extraction of total RNA from these samples was

performed at the Centre for Research in Molecular

Oncology at the Barretos Cancer Hospital (Laboratory

of Molecular Biology).

Before starting the extraction, histological section-

ing was performed for each sample using a cryostat

(Leica CM 1850 UV) for further evaluation by an

optical microscope (Nikon Eclipse E-200) by a

pathologist, in order to ascertain the viability of

samples (those had more than 30 % necrosis were

excluded) and mark the tumor area for microdissection

(Boudou et al. 2010).

According to our laboratory’s extraction protocol,

the Trizol reagent was used (Invitrogen, Carlsbad,

CA). The quality of total RNA was assessed using the

Agilent RNA 6000 Nano Kit (Agilent Technologies,

USA) and the results were obtained with the help of an

Agilent 2100 Bioanalyser equipment (Agilent Tech-

nologies, USA), which was chosen for being a method

both qualitative and quantitative (expressed in number

of intact molecules), it also requires small amount of

RNA (up to 250 ng of total RNA) and shows high

sensitivity to detect degradation of total RNA,

expressed by the RNA integrity number (RIN). RIN

values range from 1 to 10, using a scale from 1 to 3

RIN indicates totally degraded RNA (Fig. 1), RIN

greater than 3, less than or equal to 5, partially

degraded RNA (Fig. 2) and RIN higher than 5, RNA

intact (Fig. 3) (as instructed the manufacturer).

Statistical analysis

The software used was the SPSS for Windows, version

15.0.

The comparison of proportions of qualitative

parameters (RNA degradation) between the two time

intervals of collection, using the Chi-square and

Fisher’s exact test was made, although the samples

compared at both time intervals were from the same

tumors, they were different (Dawson and Trapp 2003).

Statistical significance was set for values of

p \ 0.05.

Ethical issues

In order to collect the samples after removal of the

surgical specimens, we designed an informed consent

Fig. 1 Typical image

totally degraded RNA,

obtained from the

electropherogram and

virtual gel
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form declaration, which explained and asked permis-

sion to collect tissue for research studies. This was

previously signed by patients or legal representatives.

The study was approved by the Research and Ethics

Committee (CEP) of Barretos Cancer Hospital with

number 131/2008 on February 14, 2008.

Results

When comparing the 98 tumor samples collected

within 30 min (02 were excluded due to more than

30 % necrosis) to the 100 collected at 45 min, we

observed that the amount of degraded and partially

degraded RNA samples had almost doubled and with

intact RNA had halved, with the increase in cold

ischemia time (p \ 0.001, Table 1). Analysing the

different topographies, we noticed that the thyroid and

colorectal samples showed the greatest degradation of

total RNA with the increase in cold ischemia time

(p = 0.006 and p = 0.030 respectively, Table 1).

Considering breast samples, we found a significant

increase of samples with degraded RNA, a significant

reduction in quantity for intact RNA and the number of

partially degraded RNA samples did not change with

the increase in cold ischemia time (p = 0.131,

Table 1). Lung samples followed by stomach ones

were those that suffered less degradation of their RNA

with increase in cold ischemia time (p = 0.919 and

p = 0.384 respectively, Table 1).

Discussion

Is well known that RNA degrades very rapidly if

special precautions are not taken to preserve it (Tang

et al. 2012). One of the most important factors to

preserve the quality of RNA is the cold ischemia time,

but its influence on the integrity of the RNA is not well

documented (Rudloff et al. 2010). When comparing

the quality of the 100 samples collected within 30 min

with those 100 collected at 45 min (from the same

Fig. 2 Typical image

partially degraded RNA,

obtained from the

electropherogram and

virtual gel

Fig. 3 Typical image intact

RNA, obtained from the

electropherogram and

virtual gel
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patients), by means of the RNA integrity number

(RIN), we observed that in the group with the

longest cold ischemia time, the number of degraded

RNA nearly doubled and intact RNA halved.

Analysing separately each topography, we observed

that in all of them, there was an increase in

degradation of total RNA with in the increased cold

ischemia time and therefore deterioration in the

quality of the sample. Thyroid and colorectal

samples, followed by breast, showed the greatest

degradation of RNA, while the lung and stomach

showed greater stability of RNA, with the increase

of cold ischemia time. Unlike the findings of

Rudloff et al. (2010) on pancreas samples, where

they observed that the cold ischemia time did not

influence negatively the quality of total RNA and of

Hatzis et al. (2011), where exposure of tumor tissue

to an additional 40 min at room temperature before

preservation did not affect the integrity or the purity

of the extracted RNA, our findings reinforce the

idea of Spruessel et al. (2004) that the cold ischemia

time is the main factor related to degradation, and

that the maximum time of 30 min should be

respected whenever possible (Canadian Institutes

of Health Research 2010; Morente et al. 2006; Reis

et al. 2010; Roa and Artigas 2008).

When analysing the group of only those 100

samples collected within 30 min, we observed that

the number of intact RNA was 64.3 %. And although

an exact value couldn’t be found in literature, we

believe that this percentage may be indicative of good

quality. Regarding those isolated by topography, we

observed that thyroid showed 80 % of intact RNA,

stomach 79 %, breast 70 % and colorectal 55 %,

showed good quality. However in the lung specimens,

we found that only 36.9 % presented intact RNA.

We were surprised by the low percentage of lung

samples containing RIN [ 5, this finding gave us an

idea of the limitation of these samples for studies of

gene expression. In order to better predict the reason

for this low percentage and based on Riegman et al.

(2008), who said that the current measurement of cold

ischemia time may be misleading by not measuring the

time the tissue was without a blood supply. We

checked the records of donors and found that they all

came from thoracotomies, surgeries where warm

ischemia time (no vascular irrigation in the region of

the tumor before removal of the surgical specimen) is

much higher than in other surgical procedures studied,

justifying thus the low quality and alerting us about the

importance of controlling this time to collect these

samples. With this, we generated a change in the

procedure for collection of lung tumors from thora-

cotomies, where ever possible, the surgeon removes a

piece of the tumor through a simple incision as soon as

access is gained to it, sutures the incised area, renew

all materials (gloves, scalpel and tweezers) and

continues the surgery. The fragment is immediately

taken to the freezing room to be snap frozen as fast as

possible, eliminating the warm ischemia time and

minimizing the cold ischemia time.

Our study showed that the cold ischemia time is

very important to preserve the quality of the RNA,

therefore, where possible, must rapidly freeze tissue

samples, with a maximum of 30 min. Also showed

that in lung tumors from thoracotomies there is an

important interference by the warm ischemia time in

the degradation of RNA, so we recommend that when

Table 1 Comparison between the cold ischemia times and quality of total RNA in all samples

Samples Cold ischemia times p value

Up to 300 At 450

Intact Degraded Partly degraded Intact Degraded Partly degraded

Thyroid 16 (80 %) 3 (15 %) 1 (5 %) 6 (30 %) 7 (35 %) 7 (35 %) 0.006

Colorectal 11 (55 %) 6 (30 %) 3 (15 %) 4 (20 %) 14 (70 %) 2 (10 %) 0.030

Breast 14 (70 %) 4 (20 %) 2 (10 %) 8 (40 %) 10 (50 %) 2 (10 %) 0.131

Lung 7 (36.9 %) 7 (36.8 %) 5 (26.3 %) 6 (30 %) 9 (45 %) 5 (25 %) 0.919

Stomach 15 (79 %) 4 (21 %) 0 (0 %) 12 (60 %) 7 (35 %) 1 (5 %) 0.384

Total 63 (31.8 %) 24 (12.1 %) 11 (5.6 %) 36 (18.2 %) 47 (23.7 %) 17 (8.6 %) \0.001
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possible, the flow of collection for these samples

should be altered. Moreover, it was observed that

RNA degradation is tissue dependent and that the

procedures adopted for quality control are effective.

Acknowledgments We thank the Board, to the Institute of

Education and Research and the colleagues and staff at Barretos

Cancer Hospital (Pio XII Foundation), for the support and

collaboration during the study.

References

Boudou P, Tiret E, Wendum D et al (2010) Imprint cytology in

tumor tissue bank quality control: an efficient method to

evaluate tumor necrosis and to detect samples without

tumor cells. Virchows Arch 456:443–447

Canadian Institutes of Health Research (2010) Models for tumor

bank programs in Canada. http://www.cihr-irsc.gc.ca/

e/24198.html. Accessed 12 Sept 2010

Carvalho L, Bernardo MT, Tavares M et al (2007) Banco de

tumores imperativo na medicina. Acta Med Port 20:

325–333

Clausen KP, Grizzle WE, Livolsi V et al (1989) The cooperative

human tissue network. Cancer 63:1452–1455

Dawson B, Trapp RG (2003) Bioestatı́stica Básica e Clı́nica.

McGraw-Hill Intramericana do Brasil Ltda, Rio de Janeiro

Gene quantification (2010) RNA integrity and quantification.

http://www.gene-quantification.de/rna-integrity.html. Accessed

24 Oct 2010

Hatzis C, Sun H, Yao H et al (2011) Effects of tissue handling on

RNA integrity and microarray measurements from resected

breast cancers. J Natl Cancer Inst. doi:10.1093/jnci/djr438
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