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REZUMAT
Obiective. Testarea salivei reprezintă o alternativă non-invazivă, ieftină şi uşor de accesat comparativ cu testarea ţesuturilor sau a sângelui. Saliva este un indicator de precizie al condiţiilor fizice iar biomarkerii salivari
pot fi folosiţi ca instrumente diagnostice. În acest studiu, am avut ca obiectiv validarea expresiilor salivare
pentru un panel de 5 microARN-uri, identificate într-o revizie a literaturii ca potenţiali biomarkeri non-invazivi
pentru diagnosticul şi monitorizarea terapiilor carcinomului scuamo-celular oral (CSCO).
Material şi metodă. Subiecţii cercetării sunt reprezentaţi de pacienţi diagnosticaţi cu CSCO spitalizaţi în
Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială din Timişoara. Proba biologică de salivă s-a recoltat de la pacienţi înainte
de efectuarea biopsiei. În studiu au fost incluşi un grup de 4 pacienţi şi un grup control de patru indivizi fără
diagnostic de CSCO. Pentru cuantificarea microARN-rilor, s-a realizat o transcripţie inversă utilizând kitul
TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription (Thermofisher) urmat de PCR cantitativ în timp real (qRT-PCR)
pentru care s-au folosit TaqMan™ MicroRNA Assays (Thermofisher); toate reacţiile qRT-PCR s-au realizat
triplicat.
Rezultate. Cu excepţia miR-181b, toate microARN-urile investigate s-au dovedit a avea expresii neregulate
în saliva pacienţilor cu CSCO. Tot în saliva acestor pacineţi s-a descoperit că hsa-miR-137 este supra-regulat
în timp ce hsa-miR-205 este puternic sub-regulat. Cu toate acestea, am putut confirma activarea expresiei
hsa-miR-127-5b şi o puternică reprimare a hsa-miR-375 în saliva pacienţilor cu CSCO. Datele legate de expresia hsa-miR-181 in CSCO au fost contradictorii, variind de la o puternică sub-regulare la nivelul probelor
de ţesut şi o posibilă utilizare a lor ca instrument terapeutic la o corelare cu predisoziţia dezvoltării metastazelor. Cu toate acestea la nivel salivar nu s-au depistat modificări ale nivelelor de expresie genică.
Concluzii. Identificarea biomarkerilor microARN neregulaţi din saliva reprezintă o analiză non-invazivă
promiţătoare pentru evaluarea riscului malignităţii orale, care poate adăuga valoare diagnosticului histologic.
Cuvinte cheie: cancerul oral, microARN, salivă, biomarkeri şi diagnostic non-invaziv

ABSTRACT
Background. Saliva sampling is a non-invasive, cheap, easy-to-access alternative to traditional tissue and blood
sampling. Saliva is an accurate indicator of bodily conditions, and salivary biomarkers may serve as early diagnostic tools. In this study we aimed to validate the salivary expression of a panel of 5 microRNAs, identified from
a literature screen as potential noninvasive biomarkers for oral squamous cell carcinoma (OSCC) diagnosis,
prediction and therapy monitoring.
Materials and methods. The research subjects included patients diagnosed with oral squamous cell carcinoma
hospitalized at the Clinic of Oral & Maxillofacial Surgery in Timişoara. The biological samples (saliva) were collected from the patients before the biopsy procedure. We included in this study a group of 4 patients and a control
group of 4 individuals without OSCC. For microRNA quantification, we performed reverse transcription using the
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TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit (Thermofisher) followed by quantitative Real-Time PCR (qRTPCR) using TaqMan™ MicroRNA Assays (Thermofisher); all qRT-PCR reactions were performed in triplicate.
Results. With the exception of miR-181b, all the investigated microRNAs were found to have deregulated expression in OSCC patients’ saliva. Hsa-miR-137 was found to be up-regulated in the saliva of OSCC patients while
hsa-miR-205 was found to be strongly down-regulated. However, we were able to confirm the activation of expression of hsa-miR-127-5b and the strong repression of hsa-miR-375 in the saliva of OSCC patients. The data upon
hsa-miR-181 expression in OSCC have been conflicting, ranging from strong down-regulation in tissue samples
and possible usage as therapeutic tool to correlation with metastasis propensity; however, we have not detected
changes in the expression levels in saliva.
Conclusions. Detection of deregulated miRNA biomarkers in saliva samples is a promising noninvasive assay for
risk assessment of oral malignancy, which may add value to the histologic diagnosis.
Keywords: oral cancer, microRNA, saliva, biomarkers, and non-invasive diagnostic

INTRODUCERE
Aproximativ 90% din cancerele de la nivelul capului şi gâtului sunt carcinoame scuamoase celulare orale (CSCO). CSCO este o malignitate agresivă
şi letală care reprezintă o problemă majoră la nivel
mondial datorită prevalenţei sale extrem de crescute şi a prognosticului foarte prost (1,2). Rata medie
de supravieţuire la 5 ani pentru pacienţii diagnosticaţi cu CSCO este de aproximativ 50% (3,4). De
aceea, este necesară o metodă de depistare precoce
a acestei patologii astfel încât să se îmbunătăţească
tratamentul şi rata de supravieţuire a pacientului pe
termen lung (5). Este cunosct faptul că aproape 2060% din CSCO se dezvoltă din leziuni premaligne
(6), ce se pot identifica clinic ca leziuni albe sau
roşii la nivelul mucoasei, denumite leucoplazie sau
eritroplazie.
În prezent, diagnosticul CSCO se realizează
prin evaluarea histopatologică a materialului biopsiat. Referitor la procesul carcinogenezei orale, s-a
raportat faptul că este un proces multifazic, care
progresează datorită acumulării de modificări genetice induse de carcinogeni (7). De asemeni, în
diagnosticul CSCO, saliva a fost utilizată ca mediu
diagnostic datorită analizelor proteinelor şi ADNului pe care le conţine (8,9).
Testarea salivei reprezintă o alternativă non-invazivă, ieftină şi uşor de accesat comparativ cu testarea ţesuturilor sau a sângelui (10,11). Saliva este
un indicator de precizie al condiţiilor corporale iar
biomarkerii salivari pot fi folosiţi ca instrumente
diagnostice. Diagnosticul salivar se consideră a fi o
alternativă extrem de promiţătoare pentru epidemiologia clasică a mediului (12,13). Uşurinţa eşantionării alături de eficienţa costurilor pentru testele
bazate pe salivă asigură avantaje asupra tehnicilor
tradiţionale pentru screeningurile populaţionale pe
scară largă şi mai ales în situaţiile unde este necesară testarea repetată, cum ar fi monitorizarea şi managementul progresiei bolii (14). Tehnologiile labon-a-chip (LOC) încep să fie folosite în setări

clinice pentru diagnostice de tip point-of-care
(POC) (15). Testarea salivară s-a utilizat cu succes
pentru identificarea de multiple entităţi patologice,
inclusiv unele care au generat afecţiuni ale cavităţii
orale (16,17).
MicroARN-urile (miARN) sunt ARN-uri scurte
(20-25 nucleotide) necodate care s-au dovedit a fi
jucători importanţi în geneza tumorală datorită proximităţii lor cu punctele de întrerupere cromozomiale şi a nivelelor expresiilor neregulate în multe
malignităţi (18-20). Supraexpresia anumitor miARN-uri poate conduce la subregularea genelor supresoare tumorale, în timp ce subexpresia altor miARN-uri poate cauza supraregularea oncogenică
(21). Consecutiv, mai multe studii au evaluat potenţialul miARN-urilor ca biomarkeri diagnostici şi
prognostci pentru patologia canceroasă (5,18,
22,23).
Scopul acestei cercetări a fost acela de a valida
expresia salivară a unui panel de 5 miARN-uri,
identificate prin studiul literaturii de specialitate ca
potenţiali biomarkeri non-invazivi pentru diagnosticul şi monitorizarea terapiilor în cazurile de
CSCO.

MATERIAL ŞI METODĂ
Criterii de includere:
Subiecţii incluşi în studiu sunt pacienţi diagnosticaţi cu CSCO şi spitalizaţi la Spitalul de Chirurgie
Maxilo-Facială din Timişoara, care au semnat un
acord informat de participare la studiu.
Recoltarea şi pregătirea probelor:
Probele biologice (saliva) au fost colectate de la
pacienţi înainte de procedura de biopsiere. Pacienţii care au primit un diagnostic de CSCO au fost
incluşi în studiul nostru ca şi cazuri. Din acest grup
au făcut parte patru pacienţi. De asemeni, un alt
grup de patru indivizi care nu suferă de CSCO au
format grupul de control. Informaţia clinic-patologică a pacienţilor incluşi în cele două grupuri s-a
obţinut din dosarele lor medicale.
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Colectarea salivei:
Pacienţii (cu o vârstă medie de 61,25 ani şi o
distribuţie a sexului de 300) şi indivizii din grupul
control (cu o vârstă medie de 66,5 ani şi o distribuţie a sexului de 300) au fost rugaţi să se abţină de la
mâncat, băut şi periat pe dinţi o oră înainte de a li se
recolta 2 ml de saliva; fiecare probă a fost mixată
imediat cu 1 ml reactiv RNA Protect Saliva (Qiagen, Germany) şi depozitat la – 20C până la utilizarea ei ulterioară.
Izolarea ARN-ului:
Purificarea ARN-ului din saliva s-a realizat utilizând kitul RNeasy® kit (Qiagen, Germany), conform protocolului indicat de producător şi s-a depozitat ulterior – 80 C. De reţinut faptul că fiecare
probă a fost ţintuită cu un C. elegans miR-39 sintetic, care a servit ca şi control al normalizării. Cantitatea şi calitatea ARN-ului extras a fost apreciată
spectrofotometric (prin raţiile A260/280 şi
A260/230) utilizând NanoDrop ND-1000™ (Thermo Scientific).
Cuantificarea miARN-urilor
Pentru cuantificarea miARN-urilor, am realizat
transcripţia inversă folosind kitul TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription (Thermofisher) urmat de PCR cantitativ în timp real (qRT-PCR) prin
utilizarea TaqMan™ MicroRNA Assays (Thermofisher); toate reacţiile qRT-PCR s-au realizat triplicat. Pentru normalizare, s-a folosit o procedură în
două faze, având un control extern (C. Elegans
miR-39) şi un control intern (RNU48, care a fost
identificat în literatura de specialitate ca fiind cel
mai de încredere control intern) (14). Ulterior, metodele ∆∆CT ale cuantificării relative s-a utilizat
pentru calcularea modificărilor dintre pacienţi şi
indivizii din grupul control.
Analiza statistică
După ce s-a verificat dacă valorile Ct normalizate sunt distribuite normal, s-a utilizat un two tails
student t-test heteroscedastic pentru a stabili dacă
nivelul expresiei miARN este seminificativ diferită
în saliva pacienţilor cu CSCO în comparaţie cu
grupul control sănătos (15).

REZULTATE
Cu excepţia miR-181b, toate miARN-urile investigate s-au dovedit a avea expresii neregulate în
saliva pacienţilor cu CSCO (Fig. 1). Contrar raportărilor anterioare (24), hsa-miR-137 s-a dovedit a fi
supra-regulată în saliva pacienţilor cu CSCO în
timp ce hsa-miR-205 s-a dovedit a fi puternic subregulată în salivă, cu toate că analiza tumorală a
CSCO nu a prezentat nici o schimbare a expresiei

FIGURA 1. Modificarea nivelelor salivare ale miARN-urilor
în cazul pacienţlor cu CSCO vs. grupul pacienţilor
sănătoşi.
TABELUL 1. Puterea analizei statistice pentru cele două
grupuri incluse în studiu.
mir-137
mir-205
mir-127-5b
mir-375
miR-181b

Puterea sta s că
11,70%
50,50%
54,20%
30,80%
5,10%

(25). Chiar şi aşa, a fost posibil să confirmăm activarea expresiei hsa-miR-127-5b (26) şi o puternică
reprimare a hsa-miR-375 (27) în saliva pacienţilor
cu CSCO. Datele legate de expresia Hsa-miR-181
în CSCO au fost contradictorii, variind de la subregularea în probele de ţesut şi o posibilă utilizare a
lor ca instrument terapeutic (28) la corelarea cu
predispoziţia pentru dezvoltarea metastazelor (29);
cu toate acestea nu am identificat modificări al nivelului de expresie în salivă. Puterea statistică a
testelor noastre este destul de limitată (Tabelul 1) şi
analiza t-test nu a demonstrat nici o semnificaţie
statistică, fapt ce era de aşteptat, dat fiind dimensiunea mică a celor două grupuri.

DISCUŢII
În ultimii 10 ani, multe studii de cercetare au
raportat faptul că evenimentele epigenice, sunt implicate şi au un rol important în dezvoltarea cancerului30. În cazul cancerelor, cel mai comun de identificat eveniment epigenic este hipermetilarea ADN
a genelor de supresie tumorală cu o asociere de hipometilare a activării oncogenelor (24).
Descoperirea miARN-urilor a deschis noi căi
pentru diagnosticul non-invaziv, pentru prognostic
şi pentru abordările terapeutice pentru toate tipurile
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de cancere. MiARN-urile sunt o clasă de 18-22 nucleotide ARN necodificate care regulează expresia
post-transcripţională (31) şi care este alterată în
majoritatea tipurilor de cancere (32).
În ultimi ani au fost identificare pente 1000 miARN-uri umane (miRBase, www.mirbase.org). Raporturi recente de cercetare au demonstrat ca un număr semnificativ de miARN-uri s-au dovedit a fi
extracelulare şi că nivelele lor în circulaţie au fost
legate de diverse condiţii fiziopatologice. Unele
exemple includ asocierea miR-141 cu cancerul de
prostată, miR-499 cu infarctul miocardic şi miR122 cu afectarea indusă medicamentos a ficatului33.
Aceste descoperiri au ridicat posibilitatea de utilizare a nivelelor anumitor miARN-uri ca biomarkeri
pentru diferite condiţii patologice. De asemnei, miARN-urile au prezentat unele avantaje în raport cu
alţi biomarkeri bazaţi pe proteine, cum ar fi: miARN-urile sunt stabile în diverse fluide ale corpului (ser, plasma, urina, saliva); secvenţele lor sunt
conservate printre diverse specimene clinice; iar
expresiile lor sunt restricţionate la anumite stagii
tisulare sau biologice (34).
Doar câteva studii au investigat profilele expresiei miARN pentru CSCO. Kozaki et al (35) au descoperit nişte miARN-uri candidate implicate în etiologia şi progresia cancerului oral, incluzând
pierdera miR-34b, miR-100, miR-125b, miR-137,
miR-193a şi miR-203. Aceste miARN-uri par a fi
implicate în CSCO atunci când se compară cu mucoasa orală normală. De asemeni, s-a sugerat ca supra-expresia miR-21, miR-181b, şi miR-345 este
legată de transformarea malignă a leucoplaziei. În
acest caz, biopsia histologică are o valoare prognostică limitată35. S-a demonstrat că paternurile de
hipermetilare ADN au fost implicate în expresia alterată a 30-35 microARN-uri din diverse tipuri de
cancere (33).
Legat de atenuarea epigenică a genelor microARN implicate în CSCO, s-a realizat doar un
studiu extensiv, în care s-a identificat faptul că reprimarea miR-34b, miR-137, miR-193a şi miR203 este asociată cu hipermetilarea ADN în liniile
celulare şi în tumorile scuamo-celulare orale (36).
S-a demonstrat că miARN-urile din afara celulelor care se regăsesc în fluidele corporale (saliva,
ser, plasma şi urină) sunt stabile în condiţii aspre
inclusiv, fierbere, PH redus/ridicat, depozitare prelungită şi multiple cicluri de congelare/decongelare
(37-39).
Există un număr de studii care au evaluat miARN-urile ca biomarkeri diagnostici pentru CSCO.
MiARN-urile ce au fost descoperite cu expresii diferenţiale sunt prezentate în Tabelul 2.

TABELUL 2. Expresii diferenţiale ale miARN-urilor în
patologia canceroasă umană.
Sursa
Expresie Bibliografie
probei
Salivă Redusă Duz et al. (40)
Chang et al.
Țesut Crescută
(41)

miRNA

Afecțiune

miR-139-5p

CSCL

miR-211

CSCO

miR-125a,
miR200a

CSCO

Salivă Crescută Park et al. (5)

miR-145

CSCO

Salivă

miR-184

CSCO

Salivă Crescută

CSCCG

Țesut Crescută Hui et.al. (43)

CSCCG

Țesut

miR-21,
miR-155, let-7i,
miR142-3p,
miR-423,
miR-106b,
miR-20a, miR-16
miR-125b,
miR-375,
miR-10a
miR-24

CSCO

Redusă

Redusă

Zahran et al.
(42)
Zahran et al.
(42)

Hui et.al. (43)

Lin et al. (44)
Liu et al. (45)
Plasmă Crescută
Hung et al. (46)

Plasmă Crescută

miR-31

CSCO

miR-99a,
miR-100

CSCCG

Țesut

miR-9

CSCCG

Salivă Crescută

miR-134,
miR-191

CSCCG

Salivă

miR-21

CSCO

Sânge
Crescută
total

miR-155

CSCO

Țesut Crescută

miR-27b

CSCO

Salivă Crescută

Redusă Chen et al. (47)

Redusă

Salazar et al.
(48)
Salazar et al.
(48)
Zahran et al.
(42)
Ren et al. (49)
Shi et al. (50)
Momen-Heravi
et al. (21)

* Carcinom scuamos celular la nivelul capului și gâtului (CSCCG),
carcinom scuamos celular lingual (CSCO), carcinom scuamos celular
lingual (CSCL)

CONCLUZII ŞI DIRECŢII VIITOARE
În lumina articolelor publicate anterior şi a prezentului studiu preliminar, putem specula că miARN-urile pot deţine un rol important în patogeneza tumoarală orală. Neregularea tipurilor de
miARN-uri diferă în funcţie de comportamentul
biologic însă în acest moment biopsia ar trebui să
rămână standardul de aur pentru diagnosticul cancerului oral. Cu toate acestea, identificarea bioma
rkerilor miARN în probele de salivă reprezintă o
analiză non-invazivă promiţătoare pentru evaluara
riscului la malignitate orală, ce poate adăuga valoare rezultatului histologic.
Disponibilitatea noilor tehnologi de testare genetică cum ar fi secvenţializarea ARN, vor permite
limitărilor tehnice actuale să fie depăşite şi vor
creşte acurateţea testelor atunci când se vor folosi
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probe extrem de mici. Cercetarea fundamentală în
ceea ce priveşte mecanismul de bază al controlului
şi activităţii miARN-urilor va facilita identificarea
legăturilor dintre diverse afecţiuni. Adiţional, modele numerice de predicţie mai eficiente şi mijloace
bioinformatice îmbunătăţite vor permite o utilizare
optimă a bazelor de date miARN.
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