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RESUMO 

A Fibrilação Atrial (FA) é a arritmia cardíaca sustentada mais comum. Pequenos 

RNAs não codificantes (miRNAs) vêm demonstrando uma atividade regulatória na 

arritmogênese, atuando em genes alvos que contribuem para o desenvolvimento da 

FA. Este estudo teve como objetivo avaliar a expressão de miRNAs candidatos em 

plasma de indivíduos com FA e com FA aguda e suas futuras aplicações como mar-

cadores para o diagnóstico e monitoramento desta doença. Os miR-21, miR-133a, 

miR-133b, miR-150, miR-328 e miR-499 foram selecionados para serem alvos do es-

tudo através de uma prévia revisão literária. Eles foram isolados do plasma de indiví-

duos com faixa etária entre 20 e 85 anos com FA (n=17), FA aguda (n=5) e sem FA 

(n=15). Os resultados foram analisados através da técnica da PCR em tempo real 

(qRT-PCR) através do método miScript SYBR Green PCR. Observamos que os miR-

21, miR-133b, miR-328 e miR499 foram diferentemente expressos entre os três gru-

pos (p<0,05). O aumento da expressão desses miRNAs miR-21 (0.6–fold), miR-133b 

(1.4-fold), miR-328 (2.0-fold) e miR-499 (2.3-fold) foi maior em pacientes com FA agu-

da quando  comparados aos pacientes com FA e os controles. Os miR-133a e miR-

150 não apresentaram diferenças estatísticas entre os grupos. Nossos dados suge-

rem que os miR-21, miR-133b, miR-328 e miR-499 podem ser potenciais biomarcado-

res para FA,bem como para a FA aguda, e para o diagnóstico e acompanhamento da 

doença. Estes resultados podem contribuir para a compreensão do processo que de-

sencadeia a FA, incentivando o desenvolvimento de novos estudos para avaliar a a-

plicação destas moléculas como futuros biomarcadores para esta doença. 

Palavras-chave: Fibrilação Atrial, biomarcadores, miRNA, FA aguda. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia. Some non-

coding RNAs (miRNAs) have been involved in regulatory activity in arrhythmogenesis, 

targeting genes that contribute to the development of AF. The present study aimed to 

evaluate the expression of candidate miRNAs in plasma from patients with AF and 

new-onset AF and its application as future markers for diagnosis and monitoring of 

disease. miR-21, miR-133a, miR-133b, miR-150, miR-328 and miR-499 were selected 

as targets in this study through a prior literature review. They were isolated from plas-

ma of individuals aged from 20 to 85 years old with AF (n = 17), new-onset AF (n = 5) 

and without AF (n = 15), where the latter was the control group. The results were ana-

lyzed by Real-Time PCR (RT-PCR) with miScript SYBR Green PCR. We observed 

that miR-21, miR-133b, miR-328 and miR-499 had  different levels of expression be-

tween the three groups (p <0.05). Increased expression of miR-21 (0.6-fold), miR-133b 

(1.4-fold), miR-328 (2.0-fold) and miR-499 (2.3-fold) in patients with new-onset AF 

when compared to AF and control subjects. The miR-133a and miR-150 expression 

did not differ among the groups. miR-21, miR-133b, miR-328 and miR-499 may be 

potential biomarkers for AF as well as for new-onset AF, for monitoring and for the di-

agnosis. These findings may contribute to the understanding of the process that trig-

gers AF and suggest application these molecules as future biomarkers for AF. 

Keywords: Atrial Fibrillation, biomarkers, miRNA, New-onset AF. 
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1 INTRODUÇÃO  

A Fibrilação Atrial (FA) é a arritmia cardíaca mais comum e pode gerar signifi-

cativa redução da qualidade de vida do indivíduo devido ao aumento de hospitaliza-

ções consequentes da doença, bem como está fortemente associadas a outras condi-

ções clínicas consequentes como o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e outros pro-

blemas cardíacos (CEELEN et al., 2013), trazendo prejuízos hemodinâmicos e com-

plicações tromboembólicas com grandes implicações na economia assim como con-

tribuindo com a morbimortalidade da população (ZIMERMAN  et al., 2009). 

Estima-se que nos EUA existam 2,2 milhões de pacientes com FA e na Europa 

essa arritmia atinja 4,5 milhões de pessoas, gerando custos significativos para saúde 

pública (ZIMERMAN  et al., 2009). Acredita-se que nas próximas quatro décadas a 

incidência de FA seja bem maior, considerando o envelhecimento populacional sub-

sequente (LIU et al., 2012) e outros importantes fatores que podem predispor o de-

senvolvimento da doença, como ser do masculino,  Diabetes mellitus, hipertensão e 

outros problemas cardíacos, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio (SCHNA-

BEL et al., 2009). 

No Brasil existe cerca de 1,5 milhões de pacientes com FA e sua prevalência 

na população geral é aproximadamente 0,4% e 1%, respectivamente, aumentando 

proporcionalmente com a idade (ZIMERMAN  et al., 2009). Cerca de 1% da popula-

ção com idade menor que 60 anos possui ou pode desenvolver FA, assim como cerca 

de 7% dos casos de FA é dada em indivíduos acima de 80 anos de idade (DUFFY 

2009). 

A FA é uma arritmia supraventricular caracterizada por uma falha na atividade 

atrial, gerando alterações no processo de contração atrial (JANUARY et al., 2014), 

mas os mecanismos para se entender a fisiopatologia da doença ainda não são bem 

compreendidos. Existem dois mecanismos possíveis envolvidos com a manutenção 

da FA, a reentrada, que precisa de um substrato arritmogênico apropriado, e a forma-

ção do impulso ectópico, sendo este último ligado à atividade ectópica, que é regida 

por fatores que controlam o que ocorre após a depolarização, principalmente por 

anormalidade no Cálcio (Ca++), que pode causar uma pós despolarização precoce ou 

retardada (DOBREV; NATTEL, 2011). A remodelação elétrica atrial é um fator que 

favorece a presença da arritmia no indivíduo, geralmente conduzida por atuação sim-

pática e parassimpática do sistema nervoso e que pode sofrer alterações sob o apa-
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recimento ou a influência de doenças isquêmicas cardíacas, fibroses e hipertrofia (SHI 

et al., 2013). As mudanças funcionais e estruturais atriais que são ocorrentes de do-

ença cardíaca, até mesmo a própria FA, integram a remodelação atrial e são elemen-

tos chave para o substrato dessa doença (DOBREV; NATTEL, 2011).  

 

   Figura 1. Mecanismo Fisiopatológico da Fibrilação Atrial. 

            

         Fonte: Modificada de: http://www.afibmatters.org/Signs-and-symptoms 

 

A atual classificação proposta pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (ZIM-

ERMAN  et al., 2009) para a FA é: paroxística, persistente e permanente. A paroxísti-

ca é aquela que termina espontaneamente, sem ação de fármacos ou necessidade de 

cardioversão (CV) elétrica. Quase sempre os episódios duram menos de sete dias, 

frequentemente menos que 24 horas, podendo ou não apresentar recorrências. A 

persistente é aquela que se instala perdura no indivíduo, podendo ser controlada por 

CV ou com fármacos. Normalmente são episódios que duram mais de sete dias e 

também podem ou não recorrer. Esta pode incluir em uma possível subclassificação a 

FA com duração superior a um ano, chamada de FA persistente de longa duração. Já 

a ultima classificação, permanente, é aquela FA onde as tentativas de reversão falha-

ram ou na qual se fez a opção por não tentar a reversão da arritmia. Uma condição 
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importante para a classificação de FA permanente deve ser dada quanto aos pacien-

tes que foram submetidos à ablação por cateter ou cirúrgica da FA, uma vez que essa 

FA citada refere-se a pacientes na qual, por algum motivo, não se optou a restaura-

ção do ritmo sinusal por quaisquer meios, eliminando estes pacientes desta classifi-

cação (ZIMERMAN  et al., 2009). 

A FA paroxística corresponde a cerca de 30 a 40% das fibrilações atriais diag-

nosticadas e classificadas, porém dentro desta margem de porcentagem, cerca de 30 

a 50% desses pacientes evoluem o quadro clínico para um estado permanente (SHI 

et al., 2013). 

Um primeiro episódio de FA pode ser uma complicação embólica ou uma ex-

acerbação de insuficiência cardíaca, mas a maioria dos sintomas clínicos que carac-

terizam um quadro agudo ou classificatório de FA são as palpitações, dor torácica, 

dispneia, fadiga, tontura ou síncope. (ZIMERMAN  et al., 2009). Indivíduos com FA 

apresentam, nesse quadro agudo, um novo início, que ocorre de forma irregular, rápi-

da e geralmente cessa entre 24-48hrs em mais de 50% dos indivíduos, mas muitos 

destes indivíduos necessitam de intervenção medicamentosa e geralmente são hospi-

talizados para restauração do ritmo sinusal e são dados como alto risco para paradas 

cardíacas e outras alterações cardiovasculares (LIP; WATSON, 2008).  

Os atuais métodos de diagnóstico da FA são o Eletrocardiograma (ECG) e 

Holter de 24hrs. Porém, a assintomatologia, em alguns casos, e a curta duração da 

fibrilação em outros, dificulta a avaliação do quadro clínico do paciente e, embora es-

ses métodos promovam a detecção da FA, a longa duração do monitoramento dificul-

ta a avaliação precoce do estágio assintomático do paciente com FA (LIU et al., 

2012). 

Os fatores genéticos instituem substratos eletrofisiológicos que promovem a 

determinação da susceptibilidade do indivíduo a ocorrência e manutenção da FA (SHI 

et al., 2013). Inúmeros estudos de genes-candidatos e análises do genoma completo 

em pacientes com FA foram realizados nos últimos anos no intuito de compreender os 

mecanismos moleculares da FA, e atualmente alguns estudos vêm demostrando me-

canismos pós-transcricionais regulatórios que desempenham um papel chave na etio-

logia da arritmogênese, através da expressão de RNAs não codificantes (miRNAs). 

MicroRNAs (miRNAs) são uma classe de RNAs não codificados com aproxi-

madamente 19 a 25 nucleotídeos. Os nucleotídeos dos transcritos primários dos 

miRNAs (pri-miRNA) formam estruturas secundárias como as regiões “stem”, em que 
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dois segmentos de RNA com bases complementares são pareados, e as regiões 

“loop”, nas quais os pares de bases não são complementares, constituindo, assim, 

alças circulares (stem-loop). No núcleo, os pri-miRNAs são processados por um com-

plexo protéico RNase tipo III Drosha e uma proteína de ligação de RNA de dupla fita. 

A estrutura gerada é designada como miRNA precursor (pre-miRNA) e é exportada 

para o citoplasma por meio da proteína transportadora exportina-5 (AMARAL et al., 

2010). 

No citoplasma, os pré-miRNAs são processados pelo complexo enzimático Di-

cer (RNase tipo III), que remove a alça na estrutura stem-loop, resultando na forma-

ção de um dúplex de RNA. Este dúplex de RNA é incorporado ao Complexo de Silen-

ciamento Induzido por RNA (RISC), no qual as duas fitas de RNA são separadas. 

Uma destas fitas permanece associada ao RISC e constitui o miRNA maduro, ao pas-

so que a fita complementar sofre degradação (AMARAL et al., 2010). 

Este complexo possui os seguintes mecanismos de ação: atuam regulando a 

expressão de genes alvos degradando o RNA mensageiro ou bloqueando a etapa de 

tradução (SHI et al., 2013) como apresentado na Figura 2. 

Alguns miRNAs vêm demonstrando um papel importante na regulação de di-

versos processos celulares, como por exemplo a proliferação, diferenciação, desen-

volvimento e morte celular. Na atividade cardiovascular desempenham um papel de 

grande importância ligado a hipertrofia, arritmia e isquemia, assim como regulam a 

expressão de vários genes que contribuem para o desenvolvimento da FA, porém 

este papel de biomarcador para o diagnóstico da FA ainda não tem sido elucidado 

(LIU et al., 2012). 
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Figura 2 – Biogênese e atividade dos miRNAs. 

 

Fonte: HE; HANNON, p. 631, 2004. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo nosso grupo de pesquisa, no ban-

co de dados Pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), utilizando-se as palavras cha-

ves “miRNA atrial fibrillation”, “MicroRNA atrial fibrillation” e  “miR atrial fibrillation, em 

24 de outubro de 2013, apenas trinta e cinco estudos tinham sido desenvolvidos com 

miRNAs ligados a FA. Destes, dezoito eram artigos experimentais e dentre eles, al-

guns miRNAs demonstraram associação com FA em modelo animal, cultura de célu-

las e em humanos, seja como evento único ou associada a outras condições fisiopa-

tológicas, mas nenhum deles abordou indivíduos com FA aguda, e ainda não há des-

crições experimentais na literatura de expressão de miRNAs  nesse perfil de pacien-

tes. (Artigo de revisão “miRNAs as biomarkers of atrial fibrillation”, publicado na revis-

ta Biomarkers, Anexo 1) 

No presente estudo, selecionamos seis miRNAs como potenciais candidatos a 

biomarcadores para Fibrilação Atrial, na qual demonstraram ser diferentemente ex-

pressos em grande parte dos trabalhos desenvolvidos anteriormente tanto em caninos 

quanto em humanos, considerando as suas possíveis ligações com o processo de 

alteração elétrica e estrutural do coração em pacientes que possuem a doença ( miR-

21, miR-133a, miR-133b, miR-150, miR-328  e miR-499). 

As alterações estruturais do coração promovem significativamente modifica-

ções no remodelamento atrial e podem desencadear ou ser consequência da FA co-

mo, por exemplo, a Fibrose. Alguns miRNAs já foram descritos ser associados com 

esse mecanismo fibrótico, como Nishi et al. (2013) apresentaram em  seu estudo, que 

a expressão do miR-21 era diferenciada em plasma e tecido cardíaco de indivíduos 

com FA comparados aos seus controles, assim como este mesmo miRNA poderia ser 

um importante regulador de outros alvos no processo de fibrose atrial (ADAM et al., 

2012), caracterizando-o como um alvo chave no processo da FA . 

Assim como o miRNA citado anteriormente, o miR-133 foi demonstrado em ou-

tros trabalhos com forte atuação no processo fibrótico, onde sua expressão foi obser-

vada em diferentes focos, utilizando-se amostras de tecido atrial seja em modelo ani-

mal ou em modelo humano, bem como apresentou atividade significativa em altera-

ções ocorridas nos canais de íons, que são atuantes no processo de remodelação 

elétrica do coração e até mesmo mostrou envolvimento no processo de  embriogêne-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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se do coração, caracterizando-o um alvo importante de estudos (SHAN et al., 2009; LI 

et al., 2012;  LUO et al., 2010). Porém os miR-133a e miR133b ainda não foram des-

critos na literatura em associação com a Fibrilação Atrial e foram alvos desse estudo 

a fim de se avaliar suas atividades regulatórias em pacientes com a doença e ver se é 

possível encontrar um novo alvo e potencial marcador para FA.  

Um estudo com foco no miR-150, realizado por Liu et al. (2012), mostrou que 

um mesmo miRNA pode apresentar diferentes níveis de expressão para diferentes 

tipo de amostras, pois observaram seu comportamento diferenciado em amostra de 

tecido e em plasma de indivíduos com FA paroxística comparados indivíduos com FA 

persistente, demonstrando que para um mesmo miRNA, pode-se haver mudanças de 

expressão em indivíduos com classificações diferentes, destacando sua importância 

para um possível diagnóstico precoce desta doença.  

Como uma importante alteração presente no desencadeamento da FA, as mo-

dificações elétricas, sejam elas dadas em canais de cálcio ou de potássio, são alvos 

de muitos estudos que tentam avaliar o mecanismo fisiopatológico que ocorre, como 

também se miRNAs podem regular esses processos. Baseado nisso, Lu et al. (2010), 

demonstraram a atividade do miR-328 em mecanismos de alterações em canais de 

íons, em pacientes que tinham FA e doença cardíaca reumática, encontrando forte 

atividade regulatória desse miRNA em canais de cálcio e Ling et al. (2013)  demons-

trou atividade do miR-499 com alterações em canais de potássio (K+) em pacientes 

com FA permanente, gerando resultados importantes de regulação de miRNAs em 

canais de íons, que são importantes substratos para manutenção da atividade cardía-

ca. 

Esses resultados são de grande importância para se compreender a etiologia e 

desenvolvimento da FA, uma vez que seu mecanismo não é bem esclarecido. Ao 

passo que se tem novas descobertas sobre a doença, através de estudos significan-

tes e promissores, novos meios de diagnósticos podem ser sugeridos e implementa-

dos para se diminuir os riscos de falhas nos tratamentos e terapias aplicados para 

cada indivíduo com episódios de FA, e para gerar melhorias na qualidade de vida dos 

mesmos. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1   Geral 

Avaliar a relação da expressão dos miRNAs miR-21, miR-133a, miR-133b, 

miR-150, miR-328 e miR-499 com o evento e manutenção da Fibrilação Atrial contro-

lada e aguda e seus possíveis papéis como potenciais biomarcadores da doença. 

3.2 Específicos 

 Comparar a expressão dos miRNAs entre o grupo com FA  e um grupo con-

trole; 

 Comparar a expressão dos miRNAs entre o grupo com FA aguda e um gru-

po controle; 

 Comparar a expressão dos miRNAs entre o grupo com FA e um grupo com 

FA aguda; 

 Analisar a atuação dos miRNAs miR-21, miR-133a, miR-133b, miR-150, 

miR-328 e miR-499  como marcadores de diagnóstico precoce da Fibrilação 

Atrial por alterações na expressão destas moléculas em plasma. 
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4 JUSTIFICATIVA 

Diante do diagnóstico limitado da FA, que abrange apenas o Holter de 24hrs e 

o Eletrocardiograma (ECG), segundo a última diretriz de Fibrilação Atrial de 2009, se 

faz necessário obter novos métodos de apoio e confirmação no diagnóstico precoce 

da doença, já que a mesma é considerada um problema de saúde pública e está pre-

sente em mais de um milhão de pessoas, afetando diretamente a qualidade de vida 

de grande parte dos indivíduos que portam esta condição, gerando gastos públicos 

para reverter um quadro agudo da doença, ou ainda a manutenção medicamentosa 

da mesma.  

Os estudos moleculares demonstram o potencial biomarcador dos miRNAs na 

FA, porém grande parte deles foram realizados através de amostras de tecido atrial, 

constatando uma técnica invasiva e de alta complexidade, requerendo profissionais 

altamente qualificados para sua execução. Deste modo, é de grande importância para 

o diagnóstico da FA, avaliar o potencial destas moléculas tanto em indivíduos com a 

doença controlada quanto em indivíduos agudos considerados de alto risco, através 

de métodos pouco invasivos e mais sensíveis, além da facilidade de obtenção de 

sangue periférico para estudo em plasma, tal qual constitui a amostra biológica chave 

deste estudo, implicando diretamente na redução de custos para a realização de pes-

quisas envolvendo diagnóstico e proporcionando resultados inovadores sobre a ativi-

dade regulatória dos miRNAs no evento e manutenção da FA, visto que na literatura 

os estudos em sangue periférico são bastante limitados e insuficientes para se obter 

dados precisos e confirmatórios para o diagnóstico precoce da doença. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

     5.1Seleção dos miRNAs candidatos 

Nossos estudos foram conduzidos no embasamento da potencial implicação 

dos miRNAs na fisiopatologia da FA, considerando que vários estudos mostraram va-

riações na expressão de alguns miRNAs, em tecido atrial e em plasma de pacientes 

com FA quando comparados aos indivíduos com ritmo sinusal normal e seus papéis 

como marcadores precoces de diagnóstico. Este estudo buscou analisar a expressão 

dos miRNAs candidatos miR-21, miR-133a, miR-133b, miR-150, miR-328 e miR-499 

em plasma de indivíduos com FA aguda, com FA (controlada) e sem FA, e suas pos-

síveis relações com o evento e manutenção da FA e sugestivas aplicações como bi-

omarcadores para esta doença. 

Estes miRNAs foram selecionados de acordo com uma revisão literária realiza-

da por nosso grupo de pesquisa, que mostrou variações significativas na expressão 

de miRNAs alvos em estudos experimentais com FA (GOMES DA SILVA; SILBIGER, 

2014). 

 

5.2   Estudo da população 

O estudo incluiu vinte e dois indivíduos com diagnóstico de FA.. Dentre esses, 

cinco indivíduos apresentavam FA aguda (grupo FA aguda) que foram selecionados 

no setor de emergência da Casa de Saúde São Lucas, e necessariamente estavam 

fibrilando no momento da coleta das amostras. Os outros dezessete indivíduos tinham 

apenas FA que não estavam em crise durante as coletas (grupo FA) e foram selecio-

nados na Clínica Cardiocentro e no Hospital Universitário Onofre Lopes. Também fo-

ram incluídos no estudo quinze indivíduos sem FA (grupo controle), que necessaria-

mente possuíam ritmo sinusal normal e não tinham sido submetidos à ablação, os 

quais também foram selecionados na Clínica e Hospital mencionados anteriormente. 

Todas as instituições são localizadas na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. 
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Foram excluídos do estudo: pacientes submetidos à ablação, portadores de 

valvopatias, portadores de miocardiopatias, indivíduos com cardiopatias congênitas, 

indivíduos que já tiveram infarto agudo do miocárdio e com hipertireoidismo. 

Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e os consentimentos infor-

mados foram obtidos de todos os participantes, estando em conformidade com a De-

claração de Helsinque (Anexo 2, 3 e 4).  

 

5.3 Extração do RNA total incluindo miRNAs  

Os miRNAs foram isolados no plasma a partir da coleta de amostras de sangue 

periférico em tubos com EDTA e foram processadas em até 1h após a coleta. A cen-

trifugação foi feita sob refrigeração (4°C) e em duas etapas, cada uma delas a 1000 x 

g, durante 10 minutos. Depois se obter o plasma, este foi separado e armazenado à -

80°C. O plasma obtido, foi utilizado no processo de extração do RNA total (incluindo 

miRNAs) através do conjunto de reagentes miRNeasy Serum/Plasma Kit (Qiagen) e o 

miRNeasy Serum/Plasma Spike-In Control (Qiagen) para normalizar a reação após a 

purificação dos miRNAs, segundo protocolos do fabricante. Todas as etapas fora rea-

lizadas livre de RNases e as amostras foram estocadas à -80°C. 

 

5.4 Síntese de cDNA e Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real 

(RT)-PCR 

Os miRNAs isolados a partir da extração foram convertidos em cDNA através 

do conjunto de reagentes miScript II RT Kit (Qiagen). Para detecção de miRNA madu-

ro foi utilizado o miScript Hispec Buffer e todas as etapas foram realizadas de acordo 

com o protocolo do fabricante. O cDNA foi preparado a partir de 5µl do RNA total (in-

cluindo miRNAs) juntamente com 15µl da mistura dos reagentes do kit, para 20µl de 

reação final. Foi utilizado o MyCicler Thermal Cycler (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA) e 

a conversão dos miRNAs em cDNA foi dada em duas etapas: 60 minutos à 37°C e 5 

minutos à 95°C. Após a obtenção do cDNA, as amostras foram armazenadas e esto-

cadas à -20°C.   
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A medida quantitativa da expressão dos miRNAs foi realizada pela PCR em 

tempo real, utilizando o sistema de amplificação miScript SYBR® Green PCR Kit (Qi-

agen) juntamente com os miScript Primer Assays (Qiagen) que estão descritos na 

Tabela 1 e um controle endógeno (miR-39, Ce. elegans ), que é fornecido juntamente 

com o kit de extração mencionado anteriormente. O cDNA previamente obtido, foi di-

luído em 200µl de água livre de RNases para ser utilizado neste procedimento. Para a 

reação, foram utilizados 20µl do Master Mix e 5µl do cDNA, com um volume final de 

reação de 25µl. Todas  as amostras foram feitas em duplicata, incluindo o controle 

endógeno. A amplificação dos miRNAs foi detectada no 7500 Fast Real-Time PCR 

System (Applied Biosystems®), com um total de 40 ciclos com a seguinte programa-

ção: 15 minutos à 95ºC; 15 segundos à 94ºC; 30 segundos à 55°C e 34 segundos à 

70°C.  

Para a quantificação relativa da expressão gênica, foi utilizado o método com-

parativo com Ciclo de Threshold (CT), sendo a formula utilizada de 2-∆CT, onde ∆CT é 

igual à diferença entre o CT do gene alvo e o CT do gene endógeno (LIVAK; SCH-

MITTGEN, 2001). 

 

Tabela 1 – Descrição dos miRNAs alvos selecionados. 

Descrição miRNAs N° Catálogo Sequência Madura 

hsa-miR-21-5p MS00009079 5'UAGCUUAUCAGACUGAUGUUGA 

hsa-miR-133a-3p MS00031423 5'UUUGGUCCCCUUCAACCAGCUG 

hsa-miR-133b MS00031430 5'UUUGGUCCCCUUCAACCAGCUA 

hsa-miR-150-5p MS00003577 5'UCUCCCAACCCUUGUACCAGUG 

hsa-miR-328-3p MS00003955 5'CUGGCCCUCUCUGCCCUUCCGU 

hsa-miR-499a-5p MS00004375 5'UUAAGACUUGCAGUGAUGUUU 

 Hsa: Homo sapiens; N° catálogo: Código de busca de cada ensaio fabricado (Qiagen); Seguência 

Madura: Sequência genética dos miRNAs maturos; 

 

O Fold-Change (Razão de Expressão), que significa quanto vezes há diferença 

entre um grupo e o outro quando comparados, foi calculado através da divisão entre a 

média do 2-∆CT  de cada grupo caso (FA aguda e FA) pela média do 2-∆CT  do grupo 

controle (Sem FA). 
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5.5  Análise Estatística 

Todos os resultados foram analisados a partir do programa Statistical 

Package for the Social Science v. 20.0 (SPSS Inc., Illinois, EUA).  Para as vari-

áveis contínuas paramétricas e não paramétricas foram utilizados os Testes de 

Kolmogorov-Smirnov, Test-t, ANOVA, Mann – Whitney e o Teste de Kruskal – 

Wallis. Para as variáveis categóricas foi utilizado o Teste do Qui-quadrado. Os 

resultados foram considerados significativos quando obtiveram valores para o 

valor de p (p) inferiores a 0,05. 
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6   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1   Dados Clínicos  

A descrição clínica de indivíduos é mostrada na Tabela 2. Observou-se que, 

exceto para a variável dislipidemia (p <0,01), não houve diferença estatística signifi-

cante entre os pacientes com FA e os controles para as variáveis restantes. Dos vinte 

e dois indivíduos com FA incluídos no estudo, dezesseis tinham FA paroxística, cinco 

FA persistente e um paciente com FA permanente. Os pacientes do grupo com FA 

apresentavam os três tipos de classificação e os indivíduos do grupo de FA aguda 

possuíam apenas FA paroxística. Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos nos 

grupos do estudo (controle, FA e FA aguda).  

Em relação ao uso de medicamentos e a presença de apneia do sono foram 

observadas apenas nos indivíduos com FA e FA aguda juntos. A amiodarona e beta-

bloqueadores foram os medicamentos mais utilizados para o tratamento da FA, se-

guidos da propafenona e bloqueador de canal de cálcio. 
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Tabela 2 - Características dos participantes do estudo. 

Variáveis 
Grupo Controle 

 n= 15 

Grupos FA (FA + FA aguda)  

          n= 22 

    Idade, anos 55 ± 12            58 ± 10 

    Sexo Masculino, n (%) 7 (46,7)            16 (72,7) 

Características Fisiológicas 

      Índice de Massa Corpórea, kg/m
2
 27,1 ± 3,8             27,4 ± 4,4 

Histórico Médico 

  
    Hipertensão, n (%) 8 (53,3)            15 (68,2) 

    Dislipidemia, n (%)
 ᵼ
 8 (53,3)             3 (13,6) 

    Apneia do Sono, n (%) 0 (0)            10 (47,6) 

Classificação de FA 

      Paroxística, n (%) 0 (0)            16 (72,7) 

    Persistente, n (%) 0 (0)             5 (22,7) 

    Permanente, n (%) 0 (0)             1 (4,5) 

Características de Tratamentos 

      Amiodarona, n (%) 0 (0)             4 (23,5) 

    Betabloqueadores, n (%) 0 (0)             9 (52,9) 

    Propafenona, n (%) 0 (0)              1 (5,9) 

    Bloqueador de Canal de Cálcio, n (%) 0 (0)              1 (5,9) 

 
Fonte: Dados obtidos e analisados   
   
  

Os valores em porcentagem são dados em parênteses (%). As variáveis contínuas são apresentadas 

por Média ± Desvio Padrão (DP) e foram comparadas pelo Teste T. As variáveis categóricas foram 

comparadas pelo Teste do Qui-quadrado.   

ᵻ
, p<0,01 para essas variáveis 
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6.2 Diferenças de expressão dos miRNAs em pacientes com FA e FA agu-

da 

Comparando-se os níveis de expressão dos miRNAs entre os grupos do estu-

do, nós encontramos que os miR-21, miR-133b, miR-328 e miR-499 apresentaram 

diferenças nos níveis de expressão entre os três grupos (p<0,05), bem como entre 

pacientes com FA aguda  e FA ( grupo FA versus grupo com FA aguda, p<0,05). Além 

disso, os níveis dos miR-133b, miR-328 e miR-499 foram diferentes entre os indivídu-

os com FA aguda quando comparados aos indivíduos ao grupo controle (sem FA) 

(Tabela 3). Também foi observado que um notável aumento na expressão dos miR-

21(0.6-fold), miR-133b (1.4-fold), miR-328 (2.0-fold) e miR-499 (2.3-fold) em pacientes 

com FA aguda quando comparados aos pacientes com FA e os indivíduos controles.  

  Os miR-133a e miR-150 não apresentaram diferenças estatísticas significantes 

entre os grupos, mas é visto que existe uma tendência para maior expressão dessas 

moléculas em indivíduos com FA aguda quando comparados aos indivíduos com FA 

(Figura 1).  

 

Tabela 3 – Níveis de Expressão dos miRNAs entre os grupos. 

miRNAs Controle FA FA aguda p Valor 

hsa-miR-21
a,d

 0.4857 ± 0.2491 0.2944 ± 0.2097 0.5302 ± 0.2281 0.04 

hsa-miR-133a 0.0020 ± 0.0018 0.0009 ± 0.0008 0.0021 ± 0.0023 0.25 

hsa_miR-133b
b,d

 0.0007 ± 0.0006 0.0007 ± 0.0005 0.0015 ± 0.0006 0.03 

hsa-miR-150 0.1697 ± 0.1265 0.1347 ± 0.0961 0.1785 ± 0.1192 0.55 

has-miR-328
d
 0.1036 ± 0.0946 0.0803 ± 0.1094 0.5037 ± 0.3513 0.01 

hsa-miR-499
c,d

 0.0002 ± 0.0002 0.0002 ± 0.0002 0.0006 ± 0.0002 0.01 

Os valores de expressão são representados com Média ± Desvio Padrão (DP).  

A comparação entre as médias foi realizada usando o Teste Paramétrico ANOVA, exceto para os 

miR-133a e miR-150 que foi utilizado o Teste Não Paramétrico de Kruskal-Wallis. 

a
, p=0,03 para Teste T entre Controle vs. FA;  

 
 

b
, p=0,02 para Teste T entre Controle vs. FA aguda;   

c
, p<0,01 para Test T entre Controle vs. FA aguda; 

  

d
, p<0,05 para Teste T entre FA vs. FA aguda;   

Fonte: Dados obtidos e analisado 
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Figura 3 –  Níveis de Expressão dos miRNAs nos indivíduos com FA, FA 
aguda e controles. 

 

 Fonte: Autoria Própria 

 

Considerando as classificações para FA (paroxística, persistente e perma-

nente), os miRNAs não mostraram significância estatística de expressão entre os 

grupos com FA e os controles, exceto para o miR-21 quando comparamos sua ex-

pressão entre pacientes com FA paroxística versus FA persistente (p= 0,006) e entre 

pacientes com FA persistente e controles (p= 0,001) (Tabela 4). Estes resultados po-

dem ter ocorrido pela variação no número de indivíduos em cada tipo de classificação 

da doença, como também pelo número amostral reduzido, mas apesar disso, ob-

servamos que existe também uma tendência para maior expressão dos miR-133a, 

miR-133b e miR-150 em pacientes com FA paroxística quando comparados aos FA 

persistente. 
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Tabela 4 – Níveis de Expressão dos miRNAs entre as classificações de FA 

Paroxística e FA Persistente. 

miRNAS 
FA Paroxística 

 (n= 16) 
FA Persistente     

(n= 5) p Valor 

hsa-miR-21
 ᵼ
 0.4072 ± 0.2438 0.1860 ± 0.0847 < 0.01 

hsa-miR-133a 0.0013 ± 0.0015 0.0006 ± 0.0005  0.32 

hsa_miR-133b 0.0010 ± 0.0006 0.0003 ± 0.0001  0.15 

hsa-miR-150 0.1527 ± 0.0824 0.1299 ± 0.1623  0.67 

has-miR-328 0.1768 ± 0.2605 0.0941 ± 0.0788  0.50 

Os valores de expressão são representados com Média ± DP; 

A comparação entre as médias foi apresentada utilizando o Teste T; 

ᵻ
 p = 0006 para esta variável; 

 
 

O grupo com FA permanente foi excluído (n= 1); 
 

O miR-499 não foi incluído porque não apresentou valores de Média e DP para esta 

análise estatística. 

Fonte: Dados obtidos e analisados 

 

  
 

DISCUSSÃO 

Os processos que envolvem a fisiopatologia da FA, caracterizados por altera-

ções elétricas e estruturais cardíacas, vêm sendo foco de diversos estudos que bus-

cam compreender os mecanismos que geram as falhas que caracterizam a doença e 

como eles podem ser regulados para se avaliar e buscar um perfil de monitoramento 

da doença e/ou diagnóstico confirmatório com mais sensibilidade e especificidade. 

Através destas vertentes, os miRNAs vêm sendo estudados nos mais diversos fluidos 

biológicos, para analisar suas regulações em doenças cardíacas, como a FA e muitas 

outras que ainda não são bem descritas fisiopatologicamente. O perfil de expressão 

de miRNAs em plasma de humanos pode gerar resultados interessantes para auxiliar 

no diagnóstico e acompanhamento de doenças complexas, como a FA. É possível 

que para uma mesma condição clínica com suas subclassificações, existam perfis 

diferentes de expressão de miRNAs.  

A literatura apresenta perfis diferenciados na expressão dos miRNAs entre pa-

cientes com FA paroxística e persistente, como descrito por Liu et al. (2012) que de-

monstrou uma expressão relativamente maior do miR-21 (~0.8-fold) para pacientes 

com FA persistente quando comparados com os controles (p<0.01), não evidenciando 
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diferenças entre FA paroxística versus controle. Em nosso estudo também não houve 

diferença entre pacientes FA paroxística versus controle, contudo houve menor ex-

pressão de FA persistente versus paroxística (p<0.01) e controle (p=0.001), podendo 

ser justificado diante da presença de quadros agudos de FA (grupo FA aguda) no 

grupo de pacientes com FA paroxística, ou ainda pelo reduzido número de indivíduos 

na classificações da doença. 

 Outro fator importante já demonstrado, é a diferença de expressão de um 

mesmo miRNA para diferentes tipos de amostras. Já se sabe por exemplo, que em 

estudo envolvendo sangue periférico, a concentração de miRNAs pode ser diferenci-

ada em plasma versus soro (WANG et al. 2012) como também entre tecido versus 

plasma. Nishi et al. (2013) observaram uma relação inversa entre o nível de expres-

são do miR-21 em tecido atrial e plasma, com uma baixa  expressão em plasma de 

indivíduos com FA persistente  e uma maior expressão no tecido atrial na mesma ca-

suística. Nosso estudo não avaliou amostras de tecido atrial, mas os níveis de plasma 

reduzidos confirmam nosso achado nos pacientes com FA persistente. Além disso, os 

autores demostram uma correlação da baixa expressão plasmática deste miRNA com 

a porcentagem de fibrose. Desta forma, estes resultados sugerem um potencial papel 

do miR-21 como biomarcador para FA atuando no processo fibrótico. 

   A fibrose é um importante substrato para o desenvolvimento da FA, uma vez 

que é uma alteração envolvida na remodelação estrutural cardíaca, porém seu meca-

nismo molecular ainda não é bem esclarecido. O miR-133 mostrou atividade de regu-

lação do evento fibrótico através de uma baixa expressão em amostras atriais de ca-

ninos com FA induzida, demonstrando um papel anti-fibrótico na FA ( SHAN et al., 

2009; LI et al., 2012; XU et al., 2013). Porém, as subformas miR-133a e miR-133b 

ainda não foram descritas em estudos com plasma de pacientes com FA, mas nossos 

dados sugerem um papel regulador do miR-133b em pacientes com FA aguda, uma 

vez que houve uma expressão significativamente maior para estes pacientes quando 

comparados ao controle (p= 0,02) assim quando comparados ao grupo com FA (p< 

0,05). 

 Este miR-133b pode ser também um importante regulador do processo fibróti-

co, mas são necessários novos estudos para se avaliar e comprovar esse achado. O 

miR-133a  não apresentou significância em sua expressão em nosso estudo, e este 
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fato pode ter ocorrido pela reduzido número de indivíduos, ou  pelo fato de não ser 

detectado neste perfil de pacientes, porém é notável que existe uma tendência para 

uma maior expressão em pacientes com FA aguda em relação aos FA e é de grande 

importância se avaliar este miRNA em uma maior casuística com ênfase em pa-

cientes crônicos e agudos, a fim de se obter possivelmente resultados interessantes 

de sua regulação.  

  O miR-150 vem desempenhando um importante papel de protetor cardíaco 

(LIU et al., 2015; GOREN et al., 2014). Foi visto que sua expressão foi relativamente 

mais baixa no plasma de pacientes com FA paroxística (n= 30) e persistente (n= 30) 

em relação aos indivíduos com ritmo sinusal normal (n= 30) (LIU et al., 2012) . Entre-

tanto um estudo em sangue total em 206 pacientes com FA e 2185 controles não ob-

servou uma associação significante da expressão do miR-150 com a doença 

(MCMANUS et al., 2014). Uma possível justificativa de McManus et al. (2014) é a dife-

rença de material  biológico avaliado, entretanto nós também não tivemos resultados 

significativos de expressão do miR-150 entre os grupos e classificações de FA, que 

podem estar relacionados aos mesmos critérios mencionados anteriormente sobre a 

variação amostral. Futuros estudos com este miRNA são importantes para confirmar e 

esclarecer o papel do miR-150 na FA. 

  Alterações elétricas cardíacas também promovem modificações na remodela-

ção atrial, promovendo a perda parcial da funcionalidade de canais de íons, implican-

do na manutenção da FA. Alguns miRNAs desempenham um controle funcional nos 

canais de íons e, dentre eles os miR-328 e miR-499 demonstraram regulação em ca-

nais de Ca2+ tipo L , com atividade de alta e baixa expressão, respectivamente, em 

tecido atrial canino (LU et al., 2010; LUO et al., 2010),  mas em pequenos canais de 

K+3 ativados por cálcio (SK3) foi observado níveis altos de expressão para o miR-499 

em tecido atrial humano (LING et al., 2013). 

 Em plasma, o miR-328 teve expressão reduzida  em pacientes com FA quan-

do comparados a pacientes sem FA (MCMANUS et al., 2014), como também em pa-

cientes com FA paroxística e persistente (LU et al., 2015), diferente do que foi obser-

vado por Wang et al. (2013) que viram uma elevada expressão plasmática do miR-

328 em pacientes com FA em suas diferentes classificações, com uma tendência para 

maior expressão em pacientes mais crônicos. Curiosamente, nós observamos que 
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tanto o miR-328 quanto o miR-499 apresentaram uma alta expressão nos indivíduos 

com FA aguda quando comparados aos pacientes com FA (p< 0.05), como também 

uma significante diferença em relação ao grupo controle (p< 0.01) para o miR-499. 

Estes resultados sugerem uma maior sensibilidade e regulação destes miRNAs para 

um evento agudo da doença, onde espera-se que haja uma desregulação na funcio-

nalidade dos canais de íons devido as alterações elétricas que ocorrem no momento 

da crise. 

A expressão de miRNAs no evento agudo da FA apresentou resultados impor-

tantes para avaliar a atividade regulatória deles, como também se a expressão destas 

moléculas é um fator característico ou muito ativo para esta condição clínica, visto 

que todos os pacientes estavam fibrilando no momento da coleta e este critério pode 

ter sido uma grande chave para novos estudos que avaliem as regulações de miRNAs 

nas modificações elétricas e estruturais envolvidas no momento de crise, uma vez 

que a descrição da atividade de miRNAs no quadro agudo da FA e o possível papel 

destas moléculas como biomarcadores ainda não foram descritos na literatura.   

Diante dos nossos resultados, e considerando o reduzido número de indivíduos 

selecionados para o estudo, é muito sugestivo que os miRNAs possam estar diferen-

temente expressos em pacientes crônicos e agudos se forem comparados entre si ou 

com indivíduos saudáveis. 

Para se entender mais sobre esta atividade é necessário que estudos comple-

mentares sejam realizados para se ampliar o entendimento desses mecanismos de 

expressão alterados ou tendenciosos para indivíduos com FA aguda comparados aos 

FA apenas. Junto a estas abordagens, um número maior de indivíduos e novos miR-

NAs alvos que possam ser fortemente relacionados ao remodelamento elétrico e es-

trutural do coração, podem gerar potenciais resultados destas moléculas, auxiliando 

na detecção do evento agudo e possibilitando um controle maior da manutenção da 

FA com consequente melhoria na qualidade de vida do paciente. 
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7 CONCLUSÃO 

Nós encontramos que os miR-21, miR-133b, miR-328 e miR-499 foram signifi-

cativamente expressos entre os indivíduos do estudo, em que demonstraram maior  

expressão nos indivíduos com FA aguda quando comparados ao indivíduos com FA e 

controles.  

  Estes miRNAs apresentaram uma importante atividade regulatória, atuando 

como potenciais biomarcadores da FA, e contribuindo para o desenvolvimento de um 

futuro método auxiliar de detecção, monitoramento e diagnóstico da FA. 
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