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Siravegna, G. et al. (2017) Nat. Rev. Clin. Oncol. 

✓ São procedimentos que permitem a detecção de células
tumorais circulantes (CTCs) ou de fragmentos de ácidos
nucléicos (DNA ou RNA) liberados diretamente ou em
pequenas vesículas (exosomos) no sangue e outros fluidos
corpóreos pelo tumor primário ou metástases.

O que são as biópsias líquidas?

Apresentador
Notas de apresentação
Figure 1 | Liquid biopsies capture the molecular heterogeneity of metastatic cancers. Liquid biopsies of tumour components in the blood, including circulating cell-free tumour DNA (ctDNA) and RNAs (ctRNA), exosomes, and circulating tumour cells (CTCs), can be leveraged to capture the molecular heterogeneity of distinct tumour lesions harbouring different genetic alterations. The tables illustrate the detection of point mutations in oncogenes (G12D, G12C, and G13D mutations in KRAS; V600E mutation of BRAF; and K57N mutation of MAP2K1 (MEK1)) through candidate-gene or next-generation sequencing analysis of ctDNA in plasma. Identification of a LMNA–NTRK gene fusion is depicted in the sequence alignment. Gene copy-number variations can also be detected using fluorescence in situ hybridization analysis of CTCs isolated from the blood, as shown in the fluorescence micrograph, and via whole-exome analysis of blood-derived tumour DNA by next-generation sequencing (as demonstrated for FLT3 and ERBB2 (HER2) amplification).



✓ Realizadas a partir de diferentes fluídos corpóreos - urina.

✓ Procedimento não invasivo.

✓ Pode ser repetido sequencialmente – monitoramento 

longitudinal da evolução da doença e do tratamento.

Vantagens das biópsias líquidas:

Nature Reviews Clinical Oncology 2017

Apresentador
Notas de apresentação
Since liquid biopsies can be obtained repeatedly and ctDNA is continuously shed by primary tumor and metastasis liquid biopsies better reflect tumor spatial heterogeneity at diagnosis and temporal heterogeneity during disease progression and treatment.  



✓ ctDNA e CTCs são liberadas continuamente a 

partir do tumor primários e das metastases.

✓ Refletem melhor a heterogeneidade espacial e 

temporal da doença.

Ferramenta complementar que não substitui a 

biópsia tecidual! Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease  Vol. 8:277-302 2013 

Vantagens das biópsias líquidas:



Detecção de CTCs vs. ctDNA

✓ Restrita a doença avançada.
✓ Menor sensibilidade e especifidade.
✓ Grande aplicação clínica em câncer de próstata.
(valor prognóstico e preditivo - AR-V7).

✓ Usada para doença localizada e avançada.
✓ Maior sensibilidade e especifidade.
✓ Maior aplicabilidade na clínica

Apresentador
Notas de apresentação
But today during this presentation I will focus on the detection of ctDNA since compared to the detection of CTCs it has been shown to have higher …. and therefore a straightforward…
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✓ Liberado continuamente por células apoptóticas e necróticas.

✓ Altamente fragmentado.

✓ Baixas concentrações (10%- 0.01%).

✓ Meia vida muito curta (1-12hs).

✓ Carrega alterações genéticas específicas do tumor que não
estão presentes no DNA circulante oriundo de células normais.

✓ Alta correlação com o perfil mutacional do tumor primário e
metástase.

Diaz & Bardelli JCO 2014

Origem e características do ctDNA
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Grande faixa de variação
10-106 cópias/5ml

Níveis de ctDNA no plasma varia entre de acordo
com o tipo de tumor e estágio da doença

Chetan Bettegowda et al., Sci Transl Med 2014;6:224ra24

Dependente localização, 
tamanho, invasão e vascularização do tumor



Digital PCR NextGen Sequencing

Direcionada Global

 Mutações conhecidas

 Baixo custo e complexidade

 Tempo de processamento de
1-2 dias

Metodologias para a detecção de ctDNA

 Mutações desconhecidas e novas

 Maior complexidade e custo

 Necessidade de análises de bioinformática

 Tempo de processamento de 1-2 semana

Apresentador
Notas de apresentação
Estas limitações tem sido atualmente contornadas com avanços metodológicos que aumentaram a sensibilidade e especificidade da detecção do ctDNA.Dentre as metodologias disponíveis podemos dividi-las em...
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Aplicabilidade das biópsias líquidas na clínica

✓ Screening/ Diagnóstico
✓ Prognóstico e necessidade intervenção
terapia
✓ Predição de resposta e indicação de terapia
✓ Detecção de doença residual
✓ Monitoramento de resposta ao tratamento
✓ Monitoramento de resistência adquirida
✓ Detecção precoce de recidiva

Para incorporação na clínica são necessários
estudos com coortes maiores e independentes!

Liquid biopsies come of age: towards implementation of circulating tumour DNA
Wan et al. Nature Reviews Cancer 17, 223–238 (2017)

http://www.nature.com/nrc/journal/v17/n4/full/nrc.2017.7.html


Aplicações das biópsias líquidas na uro-oncologia
Carcinoma Urotelial – diagnóstico e detecção de recidiva da doença

CertNDX
uCAPP-Seq

Miyake et al. Research and Reports in Urology 2018



Aplicações das biópsias líquidas na uro-oncologia
Câncer Próstata Metastático – Prognóstico e predição de resposta

✓ Correlação entre número de CTCs 
sobrevida global.

✓ Detecção de alterações
genéticas predizem resposta às
novas terapia anti-androgênicas,
iPARP e terapia a base de platina



Resumo

✓ Bx líquidas são procedimentos não invasivos que permitem a detecção de CTCs ou de fragmentos de 
ácidos nucléicos liberados no sangue e outros fluidos corpóreos pelo tumor primário ou metástases.
✓ Bx líquidas podem ser realizadas sequencialmente e refletem melhor a heterogeneidade espacial e 
temporal da doença. 
✓ Bx líquidas não substituem as bx teciduais e devem ser utilizadas como ferramenta complementar. 
✓ Bx líquidas baseadas na detecção de ctDNA podem ser usadas para doença localizada e avançada, 
possuem maior sensibilidade e especificidade e aplicabilidade clínica. 
✓ Os níveis de ctDNA variam de acordo com a localização do tumor, estágio e volume da doença.
✓ Avanços tecnológicos recentes (ddPCR e NGS) tem permitido a detecção e quantificação de ctDNA de 
forma sensível e específica.
✓ Bx líquidas tem se mostrado um método custo efetivo, sensível e específico para a detecção indireta de 
células tumorais com grande aplicabilidade em diversas situações clínicas.
✓ A incorporação na clínica requer estudos com coortes maiores e independentes!
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